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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 2020, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte realizou a 31ª edição do Congresso em formato 
totalmente virtual. 

  
A 31ª edição do Congresso teve como tema “Inteligência Artificial: 

expandindo as fronteiras da ciência”, 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. 
  

Em uma etapa inicial, denominada de Mostra de Trabalhos e Vídeos de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, foram realizadas as apresentações dos 
trabalhos submetidos pelos participantes do evento. As apresentações 
ocorreram de forma assíncrona, por meio de arquivos digitais (trabalho completo 
e vídeo), sendo disponibilizadas não só aos avaliadores do congresso pelos 
Sistemas da UFRN, mas também ao público em geral através do site do evento 
(www.cic.propesq.ufrn.br). Após essa etapa inicial, uma série de vídeos sobre 
inteligência artificial e sobre a trajetória de sucesso dos pesquisadores 
destaques da UFRN no ano de 2020 foi disponibilizada (on demand) a todos os 
participantes, complementando as atividades remotas do evento. 

  
Os pesquisadores destaques da UFRN no ano de 2020 foram 

selecionados a partir do Prêmio Pesquisador Destaque da UFRN, certame 
instituído em 2019 por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e que é concedido 
anualmente aos pesquisadores da instituição que tenham apresentado 
relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência em cada uma das 
três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da 
Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Foram 
escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do conhecimento. Além 
de troféu e certificado, todos os premiados receberam auxílio no valor de R$ 



5.000,00 (cinco mil reais) para custear despesas específicas, discriminadas em 
edital. 
                                        
         Ainda no XXXI eCICT, os alunos concorreram ao 4ª 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 agraciados 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 2021. 
 

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. 
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CÓDIGO: SB0001 

AUTOR: GABRIELA ROCHA RAMOS 

ORIENTADOR: FRANCISCO CANINDE DE SOUSA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Avaliação das características físico-químicas e bioativas do óleo e 

manteiga de cacay 

Resumo 

O cacay (Caryodendron orinocense Karst.) é uma árvore típica da Amazônia que 
apresenta uma composição nutricional rica em ácidos graxos poli-insaturados e 
compostos antioxidantes. Além disso, alguns óleos vegetais têm se destacado 
por sua atividade antibacteriana. Portanto, esta pesquisa teve como objetivo 
avaliar a capacidade antioxidante do óleo e da manteiga de cacay e do óleo de 
coco (cocos nucifera), e a atividade antibacteriana presente do óleo de cacay. 
Para isso, foram realizados experimentos para caracterização físico-química e 
do perfil lipídico das amostras, determinação da capacidade antioxidante e 
atividade antibacteriana in vitro. O óleo de cacay apresentou uma elevada 
concentração de ácidos graxos poli-insaturados (58,32%) e alto número de 
insaturações (116,35 cg I2/g), enquanto que a manteiga de cacay e o óleo de 
coco apresentaram elevado percentual de ácidos graxos saturados (69,09% e 
78,40%, respectivamente). Ao óleo de cacay, verificou-se uma maior capacidade 
antioxidante para os métodos avaliados quando comparado ao óleo de coco e a 
manteiga: A fração hidrofílica do óleo de cacay apresentou valores mais 
significativos em relação aos compostos fenólicos totais (326,27 mg EAG/kg); e 
na capacidade antioxidante in vitro (156,57 µmol TE/g), de acordo com a 
metodologia de sequestro do radical DPPH. Além disso, o óleo de cacay 
demonstrou atividade antibacteriana contra Bacillus cereus (44,99%), 
Enterococcus faecalis (27,76%) e Staphylococcus aureus (11,81%). 

 
Palavras-chave: Antioxidante . Atividade Antibacteriana . Cacay . Óleo 

TITLE: Evaluation of the physicochemical and bioactive characteristics of oil and 

cacay butter 

Abstract 

The cacay (Caryodendron orinocense Karst) is a typical Amazônia tree that 
presents a nutritional composition rich, with polyunsaturated fatty acids and 
antioxidant compounds. Furthermore, some vegetable oils have been excelled in 
their antibacterial activity. Thus, this study aimed to evaluate of antioxidant 
capacity of the cacay oil, cacay butter and coconut oil (cocos nucifera), and the 
antibacterial capacity of cacay oil. For this, physicochemical characterization, 
profile fatty acids, determination of the antioxidant capacity and antibacterial 
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capacity in vitro were evaluated. The cacay oil showed a higher concentration of 
polyunsaturated fatty acids (58.32%) and higher number of instaurations (116.35 
cg I2/g), whereas the cacay butter and coconut oil showed higher percenaget of 
saturated fatty acids (69.09% e 78.40%, respectively). To cacay oil, was 
demonstrated a greater antioxidant capacity for the assessed methods when 
compared to coconut oil and the butter: the hydrophilic fraction of cacay oil 
presented values most significant about phenolic compounds (326.27 mg 
GAE/kg) and antioxidant capacity in vitro (156.57 μM TE/g), by DPPH radical 
scavenging assay. In addition, the cacay oil demonstrated antibacterial activity 
against Bacillus cereus (44.99%), Enterococcus faecalis (27.76%) and 
Staphylococcus aureus (11.81%). 

 
Keywords: Antioxidant . Antibacterial activity . Cacay . Oil . Butter 
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CÓDIGO: SB0002 

AUTOR: MARIA BEATRIZ DE LIMA 

COAUTOR: GEORGE QUEIROZ DE BRITO 

ORIENTADOR: ALINE SCHWARZ 

 

 

TÍTULO: Determinação de arsênio em tinturas de cabelo comercializadas na 

cidade do Natal-RN 

Resumo 

O arsênio é um semimetal de alto poder tóxico, podendo ser encontrado na forma 
orgânica e inorgânica, sendo a sua toxicidade cerca de 60 vezes superior quando 
presente na forma inorgânica; é classificado com carcinógeno humano classe 1 
pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer. Tinturas de cabelo podem 
conter traços de arsênio e por se tratar de elemento potencialmente tóxico há 
uma preocupação quanto aos possíveis danos à saúde da população em vista 
do consumo constante e extenso desse produto cosmético. O objetivo do 
presente trabalho foi mensurar a concentração de arsênio em tinturas de cabelo 
através da espectrofotometria molecular usando o dietilditiocarbamato de prata 
(DDCAg) e comparar as concentrações obtidas com aquela proposta enquanto 
segura pela legislação vigente (RDC n° 44 de 2012), que proibe concentrações 
de arsênio em um valor maior do que 3 ppm. A pesquisa por arsênio nas 
amostras de tinturas de cabelos revelou a presença de pequenas concentrações 
do semimetal em todas as amostras testadas, contudo nenhuma apresentou 
concentração superior ao limite estabelecido pela ANVISA, segundo a RDC n° 
44 de 2012. 
 
Palavras-chave: arsênio; toxicidade; tintura de cabelo; carcinogênese;absorção 

dérmica 

TITLE: Determination of arsenic in hair dyes sold in the city of Natal-RN 

Abstract 

Arsenic is a semi-metal with high toxic power and can be found in organic and 
inorganic form, with his toxicity about 60 times higher when present in inorganic 
form; it is classified as a class 1 human carcinogen by the International Cancer 
Research Agency. Hair dyes may contain traces of arsenic and because it is a 
potentially toxic element, there is concern about the possible damage to the 
population's health in view of the constant and extensive consumption of this 
cosmetic product. The objective of the present work was to measure the 
concentration of arsenic in hair dyes through molecular spectrophotometry using 
silver diethyldithiocarbamate and to compare the concentrations obtained with 
that proposal while safe by the current legislation (RDC n ° 44 of 2012), which 
prohibits arsenic concentrations greater than 3 ppm. The search for arsenic in 
hair dye samples revealed the presence of small concentrations of semimetal in 
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all tested samples, however none showed a concentration above the limit 
established by ANVISA, according to RDC No. 44 of 2012. 
 
Keywords: Arsenic;Toxicity;hair dyes;Carcinogen;dermal absorption 
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CÓDIGO: SB0003 

AUTOR: VICTORIA AZEVEDO FREIRE FERREIRA 

ORIENTADOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS 

 

 

TÍTULO: Avaliação das propriedade antioxidantes do óleo de quinoa 

(Chenopodium quinoa) e de suas frações 

Resumo 

 

O objetivo desse trabalho foi realizar as extrações dos compostos fenólicos da 
semente da quinoa utilizando diferentes temperaturas e avaliar as propriedades 
antioxidantes de cada amostra. A análise de fenólicos totais foi determinada 
através do método Folin – Ciocalteu. Já a atividade antioxidante foi por meio do 
sequestro do radical do DPPH, obtendo um valor de IC50, dessa forma, 
demonstrando uma atividade antioxidante. O trabalho também demonstra 
potencial no extrato aquoso da semente de quinoa. 

 
 
Palavras-chave: Atividade antioxidante; Chenopodium quinoa Wild; compostos 

fenólicos 

TITLE: EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF THE QUINOA 

SEED (Chenopodium quinoa) AND THEIR FRACTIONS. 

Abstract 

The objective of this work was to extract the phenolic compounds from the quinoa 
seed using different temperatures and to evaluate the antioxidant properties of 
each sample. An analysis of phenolic totals provided through the Folin - Ciocalteu 
method. The antioxidant activity, on the other hand, was through the 
sequestration of the DPPH radical, obtaining an IC50 value, thus demonstrating 
an antioxidant activity. The work also shows potential in the aqueous extract of 
the quinoa seed. 

  

 
 
Keywords: Chenopodium quinoa Wild; phenolic compounds. 
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CÓDIGO: SB0006 

AUTOR: ELYELTON BESERRA DE CARVALHO 

COAUTOR: CARLIKELLY GLEICY DA SILVA 

COAUTOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS 

COAUTOR: KARLA KATIANE DA SILVA SANTOS FRANCO 

ORIENTADOR: LILIAN GIOTTO ZAROS DE MEDEIROS 

 

 

TÍTULO: Identificação das variações morfométricas de nematoides 

gastrintestinais obtidos de caprinos naturalmente infectados 

Resumo 

A caprinocultura é uma grande fonte de renda no nordeste brasileiro, mas que 
vem sendo acometida pelas helmintoses gastrintestinais, que causam 
diminuição da produção, gerando impactos financeiros negativos. Identificar as 
espécies que acometem o rebanho é necessário para melhor manejar e tratá-la. 
Partindo disso, objetivou-se identificar, quantificar e mensurar variações 
morfométricas de nematoides gastrintestinais de caprinos. Para isso foram 
avaliados 24 caprinos machos, alimentados com bagaço de cana de açúcar ou 
feno de capim elefante e em duas condições sexuais, animais inteiros ou 
castrados. Durante o período experimental os animais foram acompanhados 
através de exames parasitológicos e uma amostragem de 12 animais foi 
necropsiada e recuperados os parasitos gastrintestinais, totalizando. 1.262 
parasitos, dos quais 289 foram alocados em lâminas contendo goma de Hoyer, 
para identificação dos gêneros e caracterização das estruturas sexuais. Os 
gêneros Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus e Trichuris foram 
identificados e a observação das variações morfológicas possibilitaram 
diferenciação entre machos e fêmeas. Entretanto, não foi possível a observação 
e consequentemente, a realização da morfometria das estruturas sexuais. Os 
animais castrados e inteiros alimentados com palma e capim elefante 
apresentaram maior carga parasitária. O gênero Oesophagostomum foi 
prevalente, independente do tratamento. 
 
Palavras-chave: Caprinos, Nematoides Gastrintestinais, Morfometria. 

TITLE: Identification of morphometric variations of gastrointestinal nematodes 

derived from naturally infected goats 

Abstract 

Goat farming is a major source of income in northeastern Brazil, but infections by 
helminths are leading to production decrease and generating negative financial 
impacts. Identifying the species that affect the herd is necessary to better manage 
and treat it. Based on this, the aim of this study was to identify, quantify and 
measure morphometric and morphological variations of gastrointestinal 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 14 

 

nematodes in goat animals. For this, 24 male were evaluated, submitted to two 
kinds of diet (sugar cane bagasse or elephant grass hay) and two sexual 
conditions (hole animal and neuter). During the experimental period, the animals 
were evaluated by parasitological exams and after 120 days, 12 animals were 
death and necropsied, being recovered 1,262 parasites, of which 289 were stored 
in slides containing Hoyer gum to identify the genus and characterize the sexual 
structures. Haemonchus, Oesophagostomum, Trichostrongylus and Trichuris 
were identified and the morphological variations allowed differentiation between 
males and females. However, it was not possible observe, and consequently, get 
the measures from the sexual structures. The hole and neuter animals fed with 
elephant grass hay showed higher parasitic load. The Oesophagostomum genus 
was prevalent, independently of the treatment. 
 
Keywords: Gastrointestinal Nematodes, Goats, Morphometry. 
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CÓDIGO: SB0007 

AUTOR: ANA FRANCISCA TEIXEIRA GOMES 

ORIENTADOR: ANA HELONEIDA DE ARAUJO MORAIS 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE ENCAPSULAÇÃO DO INIBIDOR DE 

TRIPSINA SACIETOGÊNICO DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS 

INDICA L.) NANOENCAPSULADO 

Resumo 

 

O encapsulamento de partículas melhora a estabilidade e biodisponibilidade da 
substância encapsulada e parece ser uma técnica promissora para a 
potencialização da ação do inibidor de tripsina sacietogênico da semente de 
tamarindo (ITT), que já mostrou inúmeros benefícios em estudos anteriores. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência de encapsulação do ITT 
encapsulado. O ITT foi obtido e usado para a síntese das partículas 
encapsuladas nos seguintes agentes encapsulantes: quitosana (EQ), proteína 
do leite isolada (EP) e combinação desses materiais (EQPI). Foi realizada então 
a determinação da eficiência de encapsulação, com o intuito de avaliar a eficácia 
da atividade antitríptica do ITT encapsulado. Como resultado, foi evidenciado 
que o ITT encapsulado nos diferentes agentes encapsulantes, apresentou ótima 
eficiência de incorporação, sendo de 98,5% (EQ), 98,5% (EP) e 97,3% (EQPI). 
Diante do resultado obtido, conclui-se que o encapsulamento do ITT 
proporcionou ótima eficiência de encapsulação, sugerindo manutenção da 
atividade inibitória e uma possível estabilidade da substância encapsulada. 

 
 
Palavras-chave: Encapsulamento. Inibidor de tripsina. Atividade antitríptica. 

TITLE: Evaluation of the encapsulation efficiency of the sacietogenic trypsin 

inhibitor of nanoencapsulated tamarind seed (Tamarindus Indica L) 

Abstract 

 

Particle encapsulation improves stability and bioavailability of the encapsulated 
substance and it seems to be a promising technique for potentiating the action of 
the sacietogenic trypsin inhibitor of tamarind seed (ITT), which has shown 
numerous benefits in previous studies. The aim of this study was to evaluate the 
encapsulation efficiency of the encapsulated ITT. ITT was obtained and used for 
the synthesis of particles encapsulated in the following encapsulating agents: 
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chitosan (EQ), isolated milk protein (EP) and combination of these materials 
(EQPI). The encapsulation efficiency was then determined, in order to evaluate 
the effectiveness of the encapsulated ITT antitryptic activity. As a result, it was 
evidenced that the ITT encapsulated in the different encapsulating agents, 
presented excellent encapsulation efficiency, being 98.5% (EQ), 98.5% (EP) and 
97.3% (EQPI). In view of the result obtained, it is concluded that the ITT 
encapsulation provided excellent encapsulation efficiency, suggesting 
maintenance of inhibitory activity and possible stability. 

 
 
Keywords: Encapsulation. Trypsin inhibitor. Antitryptic activity. 
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CÓDIGO: SB0011 

AUTOR: KALLYNE REBECA DA COSTA DANTAS 

COAUTOR: LILIAN GIOTTO ZAROS DE MEDEIROS 

COAUTOR: CARLIKELLY GLEICY DA SILVA 

COAUTOR: NAISANDRA BEZERRA DA SILVA FARIAS 

ORIENTADOR: HENRIQUE ROCHA DE MEDEIROS 

 

 

TÍTULO: Identificação e quantificação de células do sistema imune da mucosa 

de caprinos naturalmente infectados por nematoides gastrintestinais 

Resumo 

Animais mais resistentes às parasitoses gastrintestinais são capazes de debelar 
os parasitos a partir da sua resposta imune e seus mecanismos efetores mais 
eficientes. Assim, é importante avaliar o tipo de resposta imune e quantificar as 
principais células efetoras da mucosa desses animais durante essa resposta. 
Por esses motivos, o objetivo desse trabalho foi identificar e quantificar células 
imunes da mucosa gastrintestinal de caprinos naturalmente infectados por 
nematoides gastrintestinais. Para isso foram avaliados 24 caprinos machos, 
alimentados com bagaço de cana de açúcar ou feno de capim elefante e em 
duas condições sexuais, animais inteiros ou castrados. Durante o período 
experimental os animais foram acompanhados através de exames 
parasitológicos e uma amostragem de 12 animais foi necropsiada e obtidas 
amostras da mucosa do abomaso, intestinos delgado e grosso para confecção 
das lâminas histológicas para contagem dos mastócitos, leucócitos globulares e 
eosinófilos. Foram contados 30 campos aleatórios de cada lâmina e os dados 
obtidos submetidos à análise de variância. Não houve diferença significativa na 
contagem de todos os tipos celulares em relação ao tratamento do animal. 
Observou-se neutrófilos na mucosa do abomaso somente dos animais castrados 
e alimentados com bagaço de cana de açúcar apresentaram. Todavia, foi 
possível constatar uma resposta imune de fase primária com a presença de 
eosinófilos, mastócitos e leucócitos globulares. 
 
Palavras-chave: CAPRINOCULTURA, NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS, 

CÉLULAS IMUNES 

TITLE: IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF CELLS OF THE 

MUCOUS IMMUNE SYSTEM OF CAPRINE NATURALLY INFECTED BY 

GASTRINTESTINAL NEMATOIDS 

Abstract 

Animals more resistant to gastrointestinal parasites are able to fight off parasites 
from their immune response and their most efficient effector mechanisms. Thus, 
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it is important to evaluate the type of immune response and quantify the main 
mucosal effector cells of these animals during this response. For these reasons, 
the objective of this study was to identify and quantify immune cells of the 
gastrointestinal mucosa of goats naturally infected by gastrointestinal 
nematodes. For this, 24 male goats were evaluated, fed with sugarcane bagasse 
or elephant grass hay and in two sexual conditions, whole or castrated animals. 
During the experimental period the animals were followed by parasitological 
examinations and a sampling of 12 animals was necropsied and samples were 
obtained from the abomasum mucosa, small and large intestines to make the 
histological slides for mast cell count, globular leukocytes and eosinophils. Thirty 
random fields of each slide were counted and the data obtained were subjected 
to variance analysis. There was no significant difference in the count of all cell 
types in relation to the treatment of the animal. It was observed neutrophils in the 
abomaso mucosa only of the castrated animals and fed with sugarcane bagasse 
presented. However, it was possible to observe a primary phase immune 
response with the presence of eosinophils, mast cells and globular leukocytes. 
 
Keywords: CAPRINOCULTURA, NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS , 

IMMUNE CELLS 
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CÓDIGO: SB0012 

AUTOR: VIVIAN FERNANDA DANTAS DA SILVA 

ORIENTADOR: LUCIEN PERONI GUALDI 

 

 

TÍTULO: Avaliação da capacidade funcional em sujeitos com doença arterial 

obstrutiva periférica e diabetes mellitus através do teste de caminhada de seis 

minutos e "incremental shuttle walking test" 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Tanto a DAOP quanto o DM resultam em alterações que levam 
a um ciclo de incapacidade resultando na perda da funcionalidade. OBJETIVOS: 
Avaliar a capacidade funcional em sujeitos com DAOP e DM e comparar o 
desempenho de indivíduos com DAOP associada a DM. METODOLOGIA: 
Foram incluídos sujeitos com idade de 50 a 80 anos, ITB < 0,9 em um ou ambos 
os membros inferiores com diagnóstico de DAOP e DM. Após assinatura do 
TCLE os indivíduos foram avaliados na Clínica escola de Fisioterapia da 
FACISA/UFRN em Santa Cruz. A avaliação foi realizada por um pesquisador 
treinado. Amostra descrita por média e desvio padrão e valor relativo e absoluto. 
RESULTADOS: A média de idade no grupo DM foi de 73 ± 8,5 e 70,5 ± 3,9 no 
grupo DM e DAOP. Na avaliação da capacidade funcional dada pelo TC6’ e pelo 
ISWT observou-se maior desempenho no grupo DM quando comparado ao 
grupo DM e DAOP na distância percorrida em metros, e no percentual alcançado 
da distância predita (p<0,05). CONCLUSÃO: Indivíduos com DM associado à 
DAOP apresentaram pior desempenho nos testes funcionais comparado a 
sujeitos apenas com DM. 
 
Palavras-chave: Doença Arterial Periférica. Diabetes Mellitus. Funcionalidade. 

TITLE: FUNCTIONAL CAPACITY ASSESSMENT IN SUBJECTS WITH 

PERIPHERAL OBSTRUCTIVE ARTERIAL DISEASE AND MELLITUS 

DIABETES THROUGH THE SIX-MINUTE WALKING TEST AND 

"INCREMENTAL SHUTTLE WALKING TEST" 

Abstract 

Both DAOP and DM result in changes that lead to a cycle of disability resulting in 
loss of functionality. AIMS: To evaluate functional capacity in subjects with PAD 
and DM and to compare the performance of individuals with PAD associated with 
DM. METHODS: Subjects aged 50 to 80 years, ABI <0.9 in one or both lower 
limbs diagnosed with PAD and DM were included. After signing the informed 
consent, individuals were evaluated at the Physiotherapy Outpatient Unit at 
FACISA / UFRN in Santa Cruz. The evaluation was carried out by a trained 
researcher. Sample is described by mean and standard deviation and relative 
and absolute value. RESULTS: The mean age in the DM group was 73 ± 8.5 and 
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70.5 ± 3.9 in the DM and PAD group. In the evaluation of the functional capacity 
by the 6MWT 'and the ISWT, a greater performance was observed in the DM 
group when compared to the DM and DAOP group in the distance in meters, and 
in the percentage achieved from the predicted distance (p <0.05). 
CONCLUSION: Individuals with DM associated with PAD showed worse 
performance in functional tests compared to subjects with only DM. 
 
Keywords: Peripheral Arterial Disease. Diabetes Mellitus. Functionality. 
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ORIENTADOR: CRISTIANE FERNANDES DE ASSIS 

 

 

TÍTULO: Estudo da composição química da semente da quinoa (Chenopodium 

quinoa) 

Resumo 

A Chenopodium quinoa Wild, quinoa tem sido considerada uma espécie de 
cultivo importante por apresentar proteínas de alto valor biológico, aminoácidos 
essenciais biodisponíveis, lipídios insaturados, fibras dietéticas e carboidratos 
complexos. O objetivo desse trabalho foi determinar a composição química da 
semente de quinoa, cedida pela empresa Plantus LTDA e quantificar os 
principais minerais presentes. As análises de umidade, cinzas, lipídeos, fibra 
bruta, proteínas e carboidratos foram realizadas pelo método da AOCS. A 
determinação dos minerais utilizou espectrometria de emissão óptica com 
plasma (ICP/OES). O teor de umidade da semente de quinoa foi de 12,78 ± 0,031 
%, valor superior ao ser comparado com a semente de linhaça, porém a 
quantidade de cinzas (1,925 % ± 0,014) foi inferior a mesma semente. O teor de 
lipídeos foi 11,07 % ± 1,6 mostrando a riqueza de ácidos graxos da semente. A 
fibra bruta encontrada foi 7, 633 % ± 1, 0 com valor inferior aos contidos na 
semente de linhaça (35,5%) e da semente de gergilim (11,9 %). O valor das 
proteínas foi 13,125 % ± 1,4, se apresentando como segundo componente mais 
predominante, além de possui equilíbrio e eficiência semelhante a proteína do 
leite. O valor dos carboidratos determinado foi de  53,34% ± 1,94, superiores a 
quantidade de carboidratos presentes na semente de linhaça e de gergilim. A 
análise dos minerais mostrou o cálcio e o fósforo como os minerais 
predominantes com valores de 100 e 31 mg.g-1, respectivamente.  
 
Palavras-chave: Composição centesimal; quinoa; minerais; tabela TACO. 

TITLE: Study of the chemical composition of quinoa seed (Chenopodium quinoa) 

Abstract 

 

Chenopodium quinoa Wild, quinoa has been considered an important crop 
species because it has high biological value proteins, bioavailable essential 
amino acids, unsaturated lipids, dietary fibers and complex carbohydrates. The 
objective of this work was to determine a chemical composition of the quinoa 
seed, provided by the company Plantus LTDA and to quantify the main minerals 
present. The analyzes of moisture, ash, lipids, crude fiber, proteins and 
carbohydrates were performed using the AOCS method. The determination of 
minerals uses optical emission spectrometry with plasma (ICP / OES). The 
moisture content of the quinoa seed was 12.78 ± 0.031%, a value higher than 
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that compared with flaxseed, however the amount of ash (1.925% ± 0.014) was 
lower than the same seed. The lipid content was 11.07% ± 1.6, showing the 
richness of fatty acids in the seed. The crude fiber found was 7, 633% ± 1.0, with 
a value lower than that contained in flaxseed (35.5%) and sesame seed (11.9%). 
The protein value was 13.125% ± 1.4, it was modified as the second most 
prevalent component, it has balance and efficiency to milk protein. The value of 
carbohydrates determined was 53.34% ± 1.94, higher than the amount of 
carbohydrates present in flaxseed and sesame seeds. The analysis of specific 
minerals, calcium and phosphorus as the predominant minerals with values of 
100 and 31 mg.g-1, respectively. 

 
 
Keywords: Centesimal composition; quinoa; minerals; TACO table. 
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TÍTULO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO AUTOCUIDADO NA ATENÇÃO A 

SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 

Resumo 

As doenças crônicas não transmissíveis podem gerar limitações e perdas de 
qualidade de vida. O cuidado em saúde favorece a aplicação de estratégias para 
melhoria da qualidade de vida, e dentre as formas possíveis, encontra-se a 
utilização das Práticas integrativas e complementares em saúde, podendo ainda 
ser vinculados meios de complementação, como o autocuidado e as 
representações sociais. Estas, por sua vez, envolvem conceitos norteadores e 
facilitadores para o entendimento e aplicabilidade, sobretudo em unidade 
básicas de saúde (UBS) que engloba a atenção primária à saúde (APS), além 
de seus colaboradores e a população adstrita ao território. Pesquisar sobre essa 
temática se configura como necessária forma de contribuição para tomadas de 
decisões e ações ajustadas às peculiaridades do processo saúde-doença. 
Dessa forma, há colaboração para a apresentação do potencial efeito das 
estratégias utilizadas para a promoção da saúde. 
 
Palavras-chave: Autocuidado. Doenças crônicas. Promoção da saúde. 

TITLE: POTENTIAL EFFECT OF INTEGRATIVE AND COMPLEMENTARY 

PRACTICES IN HEALTH RELATED TO THE SOCIAL REPRESENTATIONS OF 

ADULT AND ELDERLY SELF-CARE IN A BASIC HEALTH UNIT IN NATAL 

Abstract 

Chronic non-communicable diseases can lead to limitations and loss of quality of 
life. Health care favors the application of strategies to improve quality of life, and 
among possible forms, the use of integrative and complementary health practices 
is found, and can also be linked means of complementation, such as self-care 
and social representations. These, in turn, involve guiding concepts and 
facilitators for understanding and applicability, especially in basic health units 
(UBS) that englobes primary care Health (APS), in addition to its employees and 
the population attached to the territory. Searching on this theme is configured as 
necessary contribution to decision-making and actions adjusted to the 
peculiarities of the process health-disease. Thus, there is collaboration to present 
the potential effect of the strategies used for health promotion. 
 
Keywords: Self care. Chronic diseases. Health promotion. 
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TÍTULO: Impacto da fadiga na qualidade de vida de pacientes renais crônicos 

em hemodiálise 

Resumo 

Objetivo: identificar a prevalência de fadiga em idosos submetidos ao tratamento 
hemodialítico. Método: estudo descritivo, transversal e abordagem quantitativa, 
realizado de setembro a novembro de 2018 por meio da Escala de Fadiga de 
Piper-revisada. Resultados: participaram do estudo 45 idosos com idades entre 
60 a 86 anos, 62,2% eram do sexo masculino. Identificou-se prevalência de 
fadiga em 97,7% dos idosos e as causas atribuídas com maior frequência foram 
às sessões de hemodiálise (37,8%) e estresse (13,3%). Quanto as estratégias 
que promoveram alívio de fadiga, foram descritos descansar (53,3%), dormir 
(6,7%) e se alimentar (6,7%). Conclusão: a fadiga mostrou-se um achado 
relevante entre os idosos pesquisados, por isso merece a atenção da equipe de 
enfermagem para identificação e adequado manejo. 
 
Palavras-chave: Descritores: Diálise Renal, Idoso, Fadiga, Enfermagem em 

Nefrologia. 

TITLE: PREVALÊNCIA DE FADIGA EM IDOSOS SUBMETIDOS AO 

TRATAMENTO HEMODIALÍTICO 

Abstract 

Objective: to identify the prevalence of fatigue in the elderly undergoing 
hemodialysis. Method: a descriptive, cross-sectional study with a quantitative 
approach, carried out from September to November 2018 using the revised Piper 
Fatigue Scale. Results: 45 elderly people aged 60 to 86 years participated in the 
study, 62.2% were male. Prevalence of fatigue was identified in 97.7% of the 
elderly and the most frequently attributed causes were hemodialysis (37.8%) and 
stress (13.3%). As for the strategies that promoted fatigue relief, resting (53.3%), 
sleeping (6.7%) and eating (6.7%) were described. Conclusion: fatigue proved to 
be a relevant finding among the elderly surveyed, which is why it deserves the 
attention of the nursing team for identification and proper management. 
 
Keywords: Descriptors: Renal Dialysis, Elderly, Fatigue, Nephrology Nursing. 
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TÍTULO: Pesquisa de Arbovírus no Município de Natal (2019-2020) 

Resumo 

Os arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes hematófagos, como os vírus 
Dengue (DENV), Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV), os quais possuem como 
principais vetores os mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes 
aegypti e o vetor secundário o Aedes albopictus. As arboviroses causadas por 
esses vírus são responsáveis por grandes surtos e epidemias ao longo dos anos, 
resultando em um grave problema de saúde pública. Sendo assim, esse trabalho 
teve como principal objetivo realizar a pesquisa dos vírus DENV, ZIKV e CHIKV 
em amostras de humanos que residem no município de Natal e no Rio Grande 
do Norte, contribuindo no norteamento das ações de combate ao vetor. Para 
isso, foram utilizadas amostras de sangue total, soro, líquor e urina, onde o RNA 
viral foi extraído utilizando o kit comercial QIAmp® Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., 
Valencia, EUA) e em seguida foi feita a transcrição reversa seguida da reação 
em cadeia da polimerase convencional e em tempo real (RT-PCR e qRT-PCR). 
Durante o período de julho de 2019 a junho de 2020 foram analisadas um total 
de 370 amostras, em que 1,6% (6/370) dos casos foram positivos para DENV de 
sorotipo 1 (DENV-1) e 11,0% (41/370) para CHIKV. É de extrema importância 
que a população e os órgãos de vigilância epidemiológica intensifiquem as 
medidas de conscientização, envolvendo a prevenção e controle do vetor Aedes 
sp. no Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Arboviroses; Biologia Molecular; Saúde; 

TITLE: Arbovirus Research in the city of Natal (2019-2020) 

Abstract 

Arboviruses are viruses transmitted by hematophagous arthropods, such as the 
Dengue (DENV), Zika (ZIKV) and Chikungunya (CHIKV) viruses, which have 
mosquitoes of the genus Aedes as their main vectors, mainly Aedes aegypti and 
the secondary vector Aedes albopictus . Arboviruses caused by these viruses are 
responsible for major outbreaks and epidemics over the years, resulting in a 
serious public health problem. Thus, this work had as main objective to carry out 
the research of the DENV, ZIKV and CHIKV viruses in samples of humans 
residing in the city of Natal and in Rio Grande do Norte, contributing to guide the 
actions to combat the vector. For this, samples of whole blood, serum, 
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cerebrospinal fluid and urine were used, where the viral RNA was extracted using 
the commercial kit QIAmp® Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia, USA) and then 
the reverse transcription followed of the real-time and conventional polymerase 
chain reaction (RT-PCR and qRT-PCR). During the period from July 2019 to June 
2020, a total of 370 samples were analyzed, in which 1.6% (6/370) of the cases 
were positive for serotype 1 DENV (DENV-1) and 11.0% (41/370) for CHIKV. It 
is extremely important that the population and the epidemiological surveillance 
agencies intensify awareness measures, involving the prevention and control of 
the Aedes sp. in Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Arboviroses; Molecular biology; Health; 
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TÍTULO: Análise Estrutural de Pequenos Peptídeos de Alanina: Um Estudo de 

Métodos DFT 

Resumo 

A alanina é um dos aminoácidos mais importantes, estando presente em grande 
quantidade nas proteínas, e cuja geometria pode influenciar na estrutura destas. 
O DFT surgiu como uma forma de solucionar a equação de Schrödinger e prever, 
in silico, a estrutura de materiais, moléculas, proteínas, fármacos, entre outros. 
Tendo isso em mente, foram analisadas quatro estruturas formadas 
exclusivamente por alanina, sendo elas compostas por uma, duas, três e quatro 
alaninas (Ala1, Ala2, Ala3 e Ala4, respectivamente). Estas estruturas foram 
submetidas a cálculos de DFT, usando os funcionais m062x, b3lyp, b97d e 
wb97xd e o basis set 6-31+g(d), para otimização de sua geometria, a fim de 
comparar como o aumento da cadeia influenciou na geometria e na estrutura dos 
resíduos de alanina e qual o efeito de cada funcional DFT nestes parâmetros. 
Encontramos que os resultados relacionados à geometria e estrutura das 
moléculas são influenciados pela formação de ligação de hidrogênio e que cada 
parâmetro estudado apresenta diferença de resultado de acordo com o 
funcional, com b97d sendo o que apresentou a menor quantidade de ciclos para 
a otimização, b3lyp apresentando menor energia e m062x representando melhor 
os orbitais de fronteira. Quanto aos parâmetros geométricos, todos os métodos 
apresentam resultados semelhantes. 
 
Palavras-chave: Alanina; geometria de aminoácidos; DFT; peptídeos 

TITLE: Structural analysis of small Alanine peptides: a DFT methods assessment 

Abstract 

Alanine is one of the most important amino acids, being vastly present in proteins, 
and which geometry can influence on their structure. DFT appeared as a form to 
solve the Schrödinger equation and predict, in silico, the structure of materials, 
molecules, proteins, drugs and others. With that in mind, four structures formed 
exclusively by alanine were analysed, containing one, two, three and four 
alanines (Ala1, Ala2, Ala3 and Ala4, respectively). Those structures were 
submitted to DFT calculus, using the functionals m062x, b3lyp, b97d and wb97xd 
and the basis set 6-31+g(d) for geometry optimization, to compare how the 
growth of the peptide chain influenced in the geometry and structure of the 
alanine residues and what was the effect of each DFT functional in these 
parameters. We found that the results related to the molecule's geometry and 
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structure are influenced by the formation of hydrogen bonds and that each 
parameter studied presents differences according to the functional that was used, 
with b97d being the one with the smallest number of cycles for optimization, b3lyp 
presenting the smallest energy and m062x best representing the frontier orbitals. 
As for the geometrical parameters, all methods presented similar results. 
 
Keywords: Alanine; amino acids geometry; DFT; peptides 
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TÍTULO: ALTERAÇÕES CERVICAIS E DOR EM PORTADORES DE 

DISFUNÇÃO TÊMPOROMANDIBULAR COM E SEM QUEIXAS OTOLÓGICAS 

Resumo 

 
Contextualização:Devido a alta prevalência de sintomas otológicos em 
indivíduos com DTM e o maior risco de disfunções cervicais, as alterações da 
coluna cervical em pacientes com DTM com e sem queixas otológicas precisam 
ser avaliadas. 
 
Objetivo:Avaliar a dor, a força dos flexores cervicais profundos, a incapacidade 
cervical e a postura da cabeça e pescoço em indivíduos com DTM com e sem 
queixas otológicas. 
 
Métodos:57 indivíduos com DTM, divididos em grupo com queixas otológicas - 
GCQ (n = 31, idade média 30,81 ± 11,15) e grupo sem queixas otológicas - GSQ 
(n = 26, idade média 29,81 ± 9,67). Foram consideradas como queixas otológicas 
o autorrelato de tontura, vertigem, zumbido, otalgia, plenitude auricular e 
hipoacusia. Foi avaliado o autorrelato da dor pela escala visual numérica, limiar 
de dor à pressão dos músculos cervicais e mastigatórios pelo algômetro digital, 
postura da cabeça e pescoço pelo ângulo crâniovertebral, incapacidade cervical 
pelo questionário índice de incapacidade cervical e força dos músculos flexores 
cervicais profundos pelo teste de flexão craniocervical (ativação e resistência).  
 
Resultados:O GCQ apresentou menor ativação muscular (24 mmHg [24 - 26]; 
p<0,025), menor resistência (44 [28 - 78]; p<0,025) e maior incapacidade cervical 
(13,32 ± 6,36 pontos; p <0,05) quando comparado ao GCQ.  
 
Conclusão:Indivíduos com DTM com queixas otológicas apresentam menor 
ativação e resistência dos músculos flexores cervicais profundos e maior 
incapacidade cervical 
 
Palavras-chave: Articulação Temporomandibular. Músculos do Pescoço. 

Tontura. Zumbido 
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TITLE: CERVICAL CHANGES AND PAIN IN PATIENTS WITH 

TOMOROMANDIBULAR DYSFUNCTION WITH AND WITHOUT OTOLOGICAL 

COMPLAINTS 

Abstract 

Background: Considering the high prevalence of otological symptoms in subjects 
with TMD and the greater risk of neck dysfunctions in patients with otological 
symptoms, cervical spine alterations in TMD patients with and without otological 
complaints needs to be further evaluated. 

Objective: To evaluate pain, deep neck flexors performance, disability and head 
and neck posture in individuals with TMD with and without otological complaints. 

 

Methods: 57 individuals with TMD were divided into a group with otological 
complaints - GWC (n=31, mean age 30.81 ± 11.15) and a group without otological 
complaints - GWOC (n=26, mean age 29.81 ± 9.67). Self-reported complaints of 
dizziness, vertigo, tinnitus, earache, ear fullness and hearing loss perception 
were considered as otological complaints. Self-reported pain, masticatory and 
neck muscles pain threshold, deep neck flexors performance (activation and 
endurance), neck disability and head and neck posture were evaluated. 

 

Results: The GWC presented lower muscle activation (GWC 24 mmHg [24 - 26]; 
GWOC 26 mmHg [24 - 28]; p<0.025), lower endurance (GWC 44 [28 - 78]; 
GWOC 105 [46 - 140]; p<0.025) and greater neck disability (GWC 13.32 ± 6.36 
points; GWOC 8.15 ± 5.89 points; p<0.05) when compared to the GWOC. 

 

Conclusion: Individuals with TMD with otological complaints presented 
decreased performance of the deep neck flexors and greater neck disability 

 
 
Keywords: Temporomandibular Disorders. Neck muscles. Dizziness. Tinnitus. 
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TÍTULO: Estudo de mastócitos em lesões reativas de mucosa oral 

Resumo 

Introdução: As lesões proliferativas não-neoplásicas, granuloma piogênico (GP) 
e hiperplasia fibroma inflamatórias (HFI), surgem de processos inflamatórios. 
Várias células do sistema imune estão envolvidas na promoção das respostas 
inflamatórias das mesmas, destacam-se os mastócitos (MCs), embora em menor 
quantidade, quando comparadas com número de linfócitos e neutrófilos Objetivo: 
Identificar e comparar a presença de MCs em HFI e GP, através da 
imunoexpressão da triptase, e investigar se existe relação entre essas células e 
a intensidade do infiltrado inflamatório das lesões citadas. Material e método: 
Foram selecionados 30 casos de GP e 30 casos de HFI, fixados em formol a 
10% e emblocados em parafina. O material corado pela técnica de 
Hematoxilina/Eosina (HE), e submetido ao método da imunoperoxidase pela 
técnica da estreptoavidina-biotina (SABC, streptoavidin-biotin complex) com a 
Triptase, clone AA1 (Dako). A intensidade do infiltrado inflamatório nas lesões 
foi classificada em leve, moderada e intensa. Classificou-se os casos, baseados 
nos mastócitos do tecido conjuntivo, em: ausente, leve, moderada e intensa. 
Para verificar as variáveis, foram realizados testes estatísticos de Qui-quadrado 
de Peaeson(X²) e Exato de Fisher. Resultados: GP apresentou prevalência da 
presença do infiltrado inflamatório, tanto HFI quanto GP evidenciou ausência de 
diferenças estatisticamente significativa.Conclusão: A intensidade do infiltrado 
inflamatório tem relação com o tipo de lesão. 
 
Palavras-chave: 

Mastócitos.Triptase.Granuloma.Piogênico.Hiperplasia.Fibrosa.Inflamação 

TITLE: Biological behavior of mast cell in oral injuries of inflammatory nature 

Abstract 

Introduction: Non-neoplastic proliferative lesions, pyogenic granuloma (GP) and 
inflammatory fibroma hyperplasia (HFI), arise from inflammatory processes. Cells 
of the immune system are involved in their inflammatory responses, the mast 
cells (MCs) stand out, in a smaller amount, when compared with the number of 
lymphocytes and neutrophils Objective: To identify and compare the presence of 
MCs in HFI and GP, through the immunoexpression of tryptase, and investigate 
whether there is a relationship between these cells and the intensity of the 
inflammatory infiltrate of the aforementioned lesions. Material and method: 30 
cases of GP and 30 cases of HFI were selected, fixed in 10% formaldehyde and 
embedded in paraffin. The material stained by the Hematoxylin / Eosin (HE) 
technique, and subjected to the immunoperoxidase method by the streptoavidin-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 32 

 

biotin technique (SABC, streptoavidin-biotin complex) with Triptase, clone AA1 
(Dako). The intensity of the inflammatory infiltrate in the lesions was classified as 
mild, moderate and intense. The cases, based on connective tissue mast cells, 
were classified as: absent, mild, moderate and intense. To check the variables, 
Peaeson's Chi-square (X²) and Fisher's Exact tests were performed. Results: GP 
showed prevalence of the presence of the inflammatory infiltrate, both HFI and 
GP showed absence of statistically significant differences. Conclusion: The 
intensity of the inflammatory infiltrate is related to the type of lesion. 
 
Keywords: Mast cell.Tryptase.Granuloma.Pyogenic.Hyperplasia 

Fibrous.Inflammation 
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TÍTULO: Ativação cerebral em controle inibitório para comida: O papel da aptidão 

cardiorespiratória e composição corporal 

Resumo 

O controle inibitório está associado a comportamentos alimentares e a 
obesidade infantil. O controle inibitório específico para alimentos pode ser 
importante, pois pode inibir as respostas aos estímulos alimentares. No entanto, 
as áreas do cérebro relacionadas com esta função cognitiva específica 
permanecem obscuras em crianças. Aqui, investigamos a atividade cerebral 
relacionada ao controle inibitório de alimentos palatáveis, tendo crianças com 
diferentes composições corporais realizando uma tarefa específica para inibir 
imagem de alimentos em um scanner de ressonância magnética. O córtex insular 
esquerdo foi ativado para a condição de inibição bem-sucedida aos sinais de 
alimentos palatáveis. Além disso, essa ativação foi associada ao melhor 
desempenho escolar (r = 0,44; p = 0,009). A regressão linear mostrou que o 
desempenho escolar previu a ativação do córtex insular (β = 0,45; ΔR2 = 0,22; p 
<0,05), mesmo quando controlando para covariáveis potenciais (maturação, 
desempenho cognitivo e aptidão cardiorrespiratória). Assim, nossos resultados 
mostram que a ativação do córtex insular pode desempenhar um papel 
importante no tratamento e prevenção da obesidade infantil. 
 
Palavras-chave: Obesidade infantil, controle inibitório, ínsula, desempenho 

escolar 

TITLE: CEREBRAL ACTIVATION IN INHIBITORY CONTROL FOR FOOD: THE 

ROLE OF CARDIORESPIRATORY FITNESS AND BODY COMPOSITION 

Abstract 

Inhibitory control is associated with eating behaviors and childhood obesity. 
Specific inhibitory control for foods can be important, as it can inhibit responses 
to food stimuli. However, areas of the brain related to this specific cognitive 
function remain unclear in children. Here, we investigate brain activity related to 
inhibitory control of palatable foods, with children with different body compositions 
performing a specific task to inhibit food imaging on an MRI scanner. The left 
island cortex has been activated for the condition of successful inhibition of 
palatable food signals. In addition, this activation was associated with better 
school performance (r = 0.44; p = 0.009). Linear regression showed that school 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 34 

 

performance predicted the activation of the island cortex (β = 0.45; ΔR2 = 0.22; 
p <0.05), even when controlling for potential covariates (maturation, cognitive 
performance and cardiorespiratory fitness). Thus, our results show that the 
activation of the island cortex can play an important role in the treatment and 
prevention of childhood obesity. 
 
Keywords: Childhood obesity, inhibitory control, insular cortex 
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TÍTULO: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE PACIENTES COM 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-RN 

Resumo 

O projeto de pesquisa intitulado “Perfil sociodemográfico e clínico de pacientes 
com acidente vascular cerebral no município de Santa Cruz-RN”, não finalizou 
os trabalhos acerca dessa temática, uma vez que foi necessária a interrupção 
das atividades. Dessa forma, a coordenadora da pesquisa, Aline Braga Galvão 
Silveira Fernandes, deu continuidade às atividades acadêmicas com um novo 
estudo de Revisão Sistemática. Sendo sugerido como forma de substituir as 
ações deste plano de trabalho, esse novo estudo tem por objetivo estabelecer 
uma relação entre a Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), e os instrumentos mais utilizados na avaliação de 
pacientes com Acidente Vascular Cerebral. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia; AVC; CIF; Qualidade de Vida 

TITLE: SOCIODEMOGRAPHIC AND CLINICAL PROFILE OF PATIENTS WITH 

CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT IN THE MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ-

RN 

Abstract 

The research project entitled “Sociodemographic and clinical profile of patients 
with stroke in the municipality of Santa Cruz-RN”, did not finalize the work on this 
theme, since it was necessary to interrupt activities. Thus, the research 
coordinator, Aline Braga Galvão Silveira Fernandes, continued the academic 
activities with a new study of Systematic Review. Being suggested as a way to 
replace the actions of this work plan, this new study aims to establish a 
relationship between the International Classification of Functionality, Disability 
and Health (ICF), and the instruments most used in the evaluation of patients with 
stroke. 
 
Keywords: Physical Therapy Modalities; Stroke; CIF; Quality of life. 
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TÍTULO: Caracterização Genética dos Arbovírus Circulantes no Município de 

Natal 

Resumo 

Um dos representantes do gênero Alphavirus, o vírus da Chikungunya é 
responsável por causar diversos sintomas, algumas mais comuns entre eles 
cefaleia, febre e até mesmo manifestações neurológicas em casos atípicos 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) (SANTOS, 2015). Neste projeto foi possível 
identificar o vírus, através extração do RNA viral utilizando QIAmp® Viral Mini 
Kit, de acordo com o protocolo descrito pelo fabricante e técnica de transcrição 
reversa seguida da reação em cadeia da polimerase em tempo real (qRT-PCR) 
seguindo o protocolo de Lanciotti et. al (2007), tendo como resultado 41 casos 
positivos de 181 amostras analisadas. Ademais teve como objetivo identificar por 
meio da caracterização genética a(s) linhagem(ns) dos vírus Chikungya 
circulante(s) no Município do Rio Grande do Norte (RN), mediante 
sequenciamento do genoma viral, o qual indicou a circulação da linhagem Leste 
Central Sul Africano (ECSA). 
 
Palavras-chave: Arboviroses. Chikungunya. Rio Grande do Norte. Natal. 

TITLE: Genetic Characterization of Circulating Arboviruses in the Municipality of 

Natal 

Abstract 

One of the representatives of the Alphavirus genus, the Chikungunya virus is 
responsible for causing several symptoms, some more common among them 
headache, fever and even neurological manifestations in atypical cases 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) (SANTOS, 2015). In this project it was possible 
to identify the virus, through viral RNA extraction using QIAmp® Viral Mini Kit, 
according to the protocol described by the manufacturer and reverse transcription 
technique followed by the polymerase chain reaction in real time (qRT-PCR) 
following the Lanciotti et. al (2007), resulting in 41 positive cases from 181 
samples analyzed. In addition, it aimed to identify, through genetic 
characterization, the strain (s) of the circulating Chikungya virus (s) in the 
municipality of Rio Grande do Norte (RN), by sequencing the viral genome, which 
indicated the circulation of the Eastern strain Central African Republic (ECSA). 
 
Keywords: Arboviroses. Chikungunya. Rio Grande do Norte. Natal, 
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TÍTULO: NEFRINA COMO ALVO DE UM KIT PARA DIAGNÓSTICO PRECOCE 

DE DOENÇA RENAL 

Resumo 

A doença renal crônica (DRC) afeta milhões de pessoas, ocasionando altos 
custos para o sistema público de saúde. O principal tratamento da DRC é o 
transplante renal (TxR), no entanto o uso de imunossupressores no pós-TxR, 
como a classe dos inibidores do mTOR (imTOR), pode levar à albuminúria que 
tem impacto negativo na sobrevida do enxerto, no entanto este marcador não é 
específico. Assim, considerando que a injúria de podócitos é uma característica 
subjacente ao início da albuminúria, a presença de marcadores destas células, 
como a nefrina, obtida a partir de vesículas extracelulares urinárias (VEus), tem 
sido postulada como potencial biomarcador precoce de doença renal (DR). 
Portanto, o objetivo deste estudo foi investigar a expressão de nefrina em VEus 
como biomarcador não invasivo e específico de DR devido ao uso de imTOR, 
durante 6 meses de pós-TxR. Assim, os pacientes que receberam seu primeiro 
TxR foram recrutados: 31 pacientes em uso de micofenolato de mofetila, 
tacrolimo e prednisona (grupo não imTOR) e 16 em uso de imTOR, tacrolimo e 
prednisona (grupo imTOR). Valores aumentados de nefrina [3 (p=0,004) e 6 
meses (p=0,009)] foram encontradas no grupo imTOR em comparação ao grupo 
não imTOR. Na análise da curva ROC foi observado que a nefrina foi bom 
preditor de albuminúria e TFG <60mL/min/1,73m2. Em resumo, este estudo foi 
o primeiro a evidenciar níveis aumentados de nefrina liberada em VEus como 
marcador precoce, sensível e não invasivo de DR, devido ao uso de imTOR. 
 
Palavras-chave: Doença renal; transplante renal; inibidores do mTOR; nefrina. 

TITLE: NEPHRIN WITH A TARGET OF A KIT FOR EARLY DIAGNOSIS OF 

KIDNEY DISEASE 

Abstract 

Chronic kidney disease (CKD) affects millions of people, causing high costs for 
the public health system. The main treatment for CKD is kidney transplantation 
(KTx), however the use of immunosuppressants in post-KTx, as the class of 
mTOR inhibitors (mTORi), can lead to albuminuria that has a negative impact on 
graft survival, however this marker is not specific. Thus, considering that 
podocyte injury is a characteristic underlying the onset of albuminuria, the 
presence of markers in these cells, such as nephrin, obtained from urinary 
extracellular vesicles (uEVs), has been postulated as a potential early biomarker 
of kidney disease (KD). Therefore, the aim of this study was to investigate the 
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expression of nephrin in uEVs as a non-invasive and specific biomarker of KD 
due to the use of mTORi, during 6 months post-KTx. Thus, patients who received 
their first KTx were recruited: 31 patients using mycophenolate mofetil, tacrolimus 
and prednisone (non-mTORi group) and 16 using mTORi, tacrolimus and 
prednisone (mTORi group). Increased values of nephrin [3 (p=0.004) and 6 
months (p=0.009)] were found in the mTORi group compared to the non-mTORi 
group. In the analysis of the ROC curve, it was observed that nephrin was a good 
predictor of albuminuria and GFR <60mL/min/1.73m2. In summary, this study 
was the first to show increased levels of nephrin released in uEVs as an early, 
sensitive and non-invasive marker of KD, due to the use of mTORi. 
 
Keywords: Kidney disease; kidney transplantation; mTOR inhibitors; nephrin. 
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TÍTULO: Efeito da fração de lixiviação e adubação orgânica na morfofisiologia 

do sorgo em condições salinas 

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 foram cultivadas em vasos contendo solo arenoso. foi 
aplicado quatro doses de esterco bovino: 0; 10; 20; e 30 t ha-1. A confecção da 
solução salina foi 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. Foram analisadas 
as variáveis suculência foliar e massa foliar específica. Houve efeito negativo 
das doses crescentes de esterco bovino sobre a suculência foliar. O nível de 
fração de lixiviação de 50% apresentou os melhores resultados para as variáveis 
analisadas. 
 
Palavras-chave: salinidade, irrigação, íons tóxicos. 

TITLE: EFFECT OF Leaching Fraction And Organic Fertilization On Sorghum 

Morphophysiology In Salt Conditions 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the effects of the 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 were grown in pots containing sandy soil. four doses of bovine manure 
were applied: 0; 10; 20; and 30 t ha-1. The saline solution was prepared using 
salts of NaCl, CaCl22H2O and MgCl26H2O, in the proportion of 7: 2: 1. The 
leaching fractions will be 0, 50 and 100% of the irrigation depth. The experimental 
design was completely randomized with four replications, in a 4 x 3 factorial 
scheme. The variables leaf succulence and specific leaf mass were analyzed. 
There was a negative effect of increasing doses of bovine manure on leaf 
succulence. The leaching fraction level of 50% showed the best results for the 
analyzed variables 
 
Keywords: salinity, irrigation, toxic ions. 
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TÍTULO: Análise da expressão proteica de nefrina como biomarcador precoce 

de dano podocitário em pacientes transplantados renais em uso de inibidores de 

mTOR 

Resumo 

A relação albumina creatinina (RAC) tem sido indicada como o principal método 
de diagnóstico de lesão glomerular (LG) após o transplante renal (TxR). Esta 
lesão pode ser induzida por diversos fatores, dentre eles pode-se destacar o uso 
de inibidores de mTOR (do inglês, mammalian target ofrapamycin) (imTOR). 
Considerando-se que a LG inicia com a lesão de podócitos proteínas como a 
nefrina que compõe a estrutura da fenda de filtração glomerular são potenciais 
biomarcadores para a avaliação precoce da lesão podocitária. O objetivo desse 
estudo foi avaliar a expressão de nefrina em exossomos urinários obtidos de 
pacientes TxR, com ou sem tratamento com imTOR, por um período de 6 meses, 
e avaliar o potencial dessa proteína como biomarcador específico de LG. Foram 
recrutados 47 pacientes TxR e distribuídos em dois grupos de acordo com o uso 
de imTOR. A expressão de nefrina foi medida em 3 e 6 meses pós-TxR. Valores 
aumentados na relação nefrina/creatinina urinária foram encontrados no grupo 
imTOR em 3 meses(p=0,004), e 6 meses(p=0,009) pós-TxR quando 
comparados aos valores correspondentes no grupo não-imTOR. Em relação a 
RAC no tempo 3 (p=0,541) e 6 meses (p=0,888), não foram observadas 
diferenças estatísticas entre os grupos, cujo os valores se mantiveram dentro da 
faixa de referência durante o acompanhamento dos pacientes. Em conclusão, é 
possível sugerir que a nefrina, obtida a partir de exossomos urinários pode 
representar um biomarcador precoce da lesão podocitária no pós-TxR 
 
Palavras-chave: transplante renal; lesão glomerular; nefrina; exossomos 

urinários 

TITLE: Analysis of nephrin protein expression as an early biomarker of podocyte 

damage in kidney transplant patients using mTOR inhibitors 

Abstract 

The albumin creatinine ratio (ACR) is the main method of diagnosing glomerular 
injury (GI) after kidney transplantation (KTx). This lesion can be induced by 
several factors, among them the use of mTOR inhibitors (mammalian target of 
rapamycin) (mTORi). Since GI begins with podocyte damage, proteins from these 
cells found in urinary exosomes, such as nephrin, are potential biomarkers for 
early GI assessment. Therefore, the objectives of this study were to evaluate the 
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expression of nephrin in urinary exosomes of KTx patients with or without mTORi 
in the immunosuppressive therapeutic regimen, for a period of 6 months, and to 
evaluate the use of this protein as a specific biomarker of GI. Thus, 47 TxR 
patients were recruited and divided into two groups according to the use of 
mTORi (non-mTORi and mTORi groups). Nephrin expression was measured at 
3 and 6 months post-KTx. Increased values in the urine nephrin/creatinine ratio 
were found in the mTORi group [3 (p = 0.004), 6 (p = 0.009) post-KTx, 
respectively] when compared to the corresponding values in the non-mTORi 
group. Regarding ACR over 3 (p = 0.541) and 6 months (p = 0.888), there were 
no statistical differences between groups, whose values remained within the 
reference range during patient follow-up.Therefore, nephrin released in urinary 
exosomes is a potential early biomarker for GI in post-KTx. 
 
Keywords: kidney transplantation; glomerular lesion; nephrine; urinary exosomes 
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TÍTULO: Análise da expressão proteica de podocina como biomarcador precoce 

de dano podocitário em pacientes transplantados renais em uso de inibidores de 

mTOR 

Resumo 

Pacientes que passam por transplante renal (TxR) apresentam albuminúria 
como principal manifestação clínica da lesão glomerular (LG). Essa lesão se 
inicia com o dano podocitário que pode ser proveniente do uso de inibidores de 
mTOR (do inglês, mammalian target of rapamycin) (imTOR) na sua terapia 
imunossupressora. No entanto, essa albuminúria não é específica para o dano 
renal. Sendo assim, este estudo teve como objetivo investigar em pacientes 
transplantados renais a podocina, proteína liberada nos exossomos urinários 
que está presente nos podócitos, como biomarcador específico de LG nesses 
transplantados. Diante disso, 47 pacientes TxR foram recrutados e distribuídos 
em dois grupos de acordo com o uso de imTOR (grupos não-imTOR e imTOR). 
A expressão de podocina foi medida aos 3 e 6 meses de pós-TxR. Valores 
aumentados na relação podocina/creatinina urinária foram encontrados no grupo 
imTOR [3 (p = 0,002) e 6 meses (p = 0,030) de pós-TxR] quando comparados 
aos valores correspondentes no grupo não-imTOR. Considerando a relação 
albumina/creatinina (RAC) [3 (p = 0,541) e 6 meses (p = 0,888) de pós-TxR], 
diferenças significativas estatisticamente não foram observadas entre os grupos, 
cujos valores se mantiveram dentro da faixa de referência durante o 
acompanhamento dos pacientes. Assim, a podocina, obtida dos exossomos 
urinários, pode se tornar uma importante ferramenta de diagnóstico para a 
detecção precoce da LG em pacientes TxR. 
 
Palavras-chave: transplante renal; podocina; lesão glomerular; biomarcador 

TITLE: Analysis of podocin protein expression as an early biomarker of podocyte 

damage in kidney transplant patients using mTOR inhibitors 

Abstract 

Patients undergoing kidney transplantation (KTx) have albuminuria as the main 
clinical manifestation of glomerular damage (GD). This lesion begins with 
podocyte damage that can be proven from the use of mammalian target of 
rapamycin inhibitors (mTORi) in your immunosuppressive therapy. However, this 
albuminuria is not specific for kidney damage. Thus, this study aimed to 
investigate podocin in kidney transplant patients, a protein released in urinary 
exosomes that is present in podocytes, as a specific biomarker of GD in these 
transplants recipients. Thus, 47 KTx patients were recruited and distributed in two 
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groups according to mTORi use (non-mTORi and mTORi groups). The 
expression of podocin was measured at 3 and 6-months post-KTx. Increased 
values of urinary podocin/creatinine ratios were found in the mTORi group [3 (p 
= 0.002) and 6-months (p = 0.030) post-KTx] when compared to the 
corresponding values in the non-mTORi group. Considering the 
albumin/creatinine ratio (ACR) [3 (p = 0,541) e 6-months (p = 0,888) post-KTx], 
statistically significant differences were not observed between the groups, whose 
values remained within the reference range during patient follow-up. Thus, 
podocin, obtained from urinary exosomes, can become an important diagnostic 
tool for the early detection of GD in KTx patients. 
 
Keywords: kidney transplantation; glomerular damage; podocin; biomarker 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 44 

 

CÓDIGO: SB0040 

AUTOR: DANIELE CAVALCANTE GOMES 

ORIENTADOR: ARNOBIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTÍCULA HÍBRIDA 

FUNCIONALIZADA COM BSA PARA POTENCIAL USO NO TRATAMENTO 

ALTERNATIVO A RESISTÊNCIA A MÚLTIPLAS DROGAS (MRD) 

Resumo 

O câncer é uma das doenças que mais causam morte no mundo e um dos 
principais fatores relacionados a falha terapêutica é o desenvolvimento de 
resistência molecular à antineoplásicos. Diante disso e para proporcionar 
efetividade no tratamento, a nanotecnologia pode ser uma estratégia promissora 
para melhorar a performance do medicamento permitindo maior seletividade no 
local de ação e uma alternativa a resistência a múltiplas drogas (MDR). O 
objetivo do estudo foi obter e caracterizar nanopartículas híbridas 
funcionalizadas com BSA (Albumina Sérica Bovina) para potencial uso no 
tratamento alternativo a Resistência a Múltiplas Drogas (MDR). Nanopartículas 
menores que 200 nm de poli (ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) e Colesterol 
foram produzidas e funcionalizadas com BSA usando o método de 
nanoprecipitação. O desenvolvimento da formulação e parâmetros de obtenção 
foram otimizados por medidas de tamanho médio de partícula, índice de 
polidispersão, potencial zeta, pH, espectroscopia de absorção na região do 
infravermelho com transformada de fourier (FTIR-ATR), eficiência de 
incorporação e estudos in vitro.  Foram obtidas partículas de tamanho reduzido 
(100-200 nm) e com eficiência de associação de proteína de aproximadamente 
95%. A alta eficiência de associação da proteína e os resultados do potencial 
zeta demonstraram que o BSA foi adsorvido na superfície da partícula, 
permanecendo como uma dispersão coloidal estável durante 6 semanas. Os 
testes in vitro da atividade hemolít 
 
Palavras-chave: Nanopartícula híbrida. BSA. Câncer. MDR. 

TITLE: DEVELOPMENT OF A HYBRID NANOPARTICLE FUNCTIONED WITH 

BSA FOR POTENTIAL USE IN THE ALTERNATIVE TREATMENT TO 

MULTIPLE DRUG RESISTANCE (MRD) 

Abstract 

Cancer is one of the most deadly diseases in the world and one of the main 
factors related to therapeutic failure is the development of molecular resistance 
to antineoplastic agents. In view of this and to provide effectiveness in the 
treatment, nanotechnology can be a promising strategy to improve the 
performance of the drug, allowing greater selectivity at the site of action and an 
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alternative to resistance to multiple drugs (MDR). The aim of the study was to 
obtain and characterize hybrid nanoparticles functionalized with BSA (Serum 
Bovine Albumin) for potential use in the alternative treatment to Multiple Drug 
Resistance (MDR). Nanoparticles smaller than 200 nm of poly (lactic-co-glycolic 
acid) (PLGA) and Cholesterol were produced and functionalized with BSA using 
the nanoprecipitation technique. The development of the formulation and 
obtaining parameters were optimized by measurements of average particle size, 
polydispersion index, zeta potential, pH, absorption spectroscopy in the infrared 
region with fourier transform (FTIR-ATR), incorporation efficiency and studies in 
vitro. Particles of reduced size (100-200 nm) and with a protein association 
efficiency of approximately 95% were obtained. The high efficiency of association 
of the protein and the results of the zeta potential demonstrated that the BSA was 
adsorbed on the surface of the particle, remaining as a stable colloidal dispersion 
for 6 weeks. In vitro tests of hemolytic activity and with the 3T3 and RAW cel 
 
Keywords: Hybrid nanoparticle. BSA. Cancer. MDR. 
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TÍTULO: SIFILIS CONGÊNITA: UMA ANÁLISE ESPACIAL DOS CASOS 

NOTIFICADOS NO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A sífilis é uma doença de caráter infeccioso, pode ser transmitida por via sexual, 
sanguínea e vertical. Sua forma congênita ocorre quando há transmissão 
transplacentária para o concepto da carga bacteriana do Treponema pallidum. A 
sífilis congênita apresenta possibilidade de diagnóstico e tratamento durante a 
gestação, sendo recomendada precocemente a fim de evitar complicações para 
o neonato. O presente estudo tem como objetivo analisar as variáveis 
associadas aos casos notificados de sífilis congênita no Rio Grande do Norte 
entre os anos de 2008-2018, e discuti-los com resultados de outras publicações 
acerca do tema. O perfil prevalente das mães encontrado nos casos notificados 
de sífilis congênita são de faixa etária entre 20-29 anos, com baixa escolaridade, 
parda, com tratamento inadequado ou ausente, sem parceiro tratado e 
diagnóstico realizado durante o pré-natal. Concluiu-se que as variáveis 
relacionadas a essas mães são associadas a um baixo nível social, sendo as 
testagens no pré-natal a forma mais eficaz de um diagnóstico precoce com 
finalidade de evitar a transmissão vertical, portanto, os profissionais que 
acompanham o pré natal devem dominar as práticas de educação em saúde e 
prevenção desta infecção além de realizar a notificação dos casos. 
 
Palavras-chave: Sífilis Congênita,análise espacial,doenças sexualmente 

transmissíveis 

TITLE: CONGENITAL SYPHILIS: A SPATIAL ANALYSIS OF CASES NOTIFIED 

IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

An infectious disease can be transmitted sexually, blood and vertically. Its 
congenital form occurs when there is transplacental transmission for the concept 
of bacterial load of Treponema pallidum. A set of tools offers the possibility of 
diagnosis and treatment during pregnancy, being recommended early to avoid 
complications for the newborn. The present study aims to analyze the selected 
variables for the cases notified in Rio Grande do Norte between the years 2008 
to 2018, and to discuss the results of other publications related to the theme. The 
predominant profile of mothers found in the notified cases of the age group 
between 20 and 29 years, with low education, mixed race, with treatment or 
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absence, without treatment treated and with a test performed during prenatal 
care. It was concluded that the variables related to these mothers are related to 
a lower social level, being tested in prenatal care and the most effective way of 
early diagnosis with the use of avoiding vertical transmission, therefore, the 
professionals who accompany the pre -natal must master health education 
practices and avoid infection in addition to reporting cases. 
 
Keywords: Congenital Syphilis, Sexually Transmitted Diseases, Spatial Analysis 
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TÍTULO: Investigação do alfa-tocoferol sérico em puérperas para determinação 

do estado nutricional de vitamina E após suplementação com diferentes doses 

de RRR-alfa-tocoferol 

Resumo 

Introdução: O objetivo foi estabelecer o estado nutricional em vitamina E, após 
avaliar a concentração de alfa-tocoferol sérico em puérperas suplementadas 
com RRR-alfa-tocoferol. Metodologia: Este estudo é do tipo clínico randomizado 
longitudinal e duplo-cego, desenvolvido com 36 puérperas, assistidas em 
maternidade pública de Natal/RN, divididas em três grupos: Grupo A (grupo 
controle) Grupo B (suplementadas com dose de 400UI de RRR-alfa-tocoferol) e 
Grupo C (suplementadas com 800UI de RRR-alfa-tocoferol). Foram coletados 
5mL de sangue, no 1°, 20°, 30º e 60° dias pós-parto. O alfa-tocoferol foi 
analisado por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. Para avaliação do estado 
nutricional em vitamina E considerou-se os valores abaixo de 516µg/dL como 
indicativo de deficiência. As diferenças foram consideradas significativas quando 
(p<0,05). Resultados e Discussão: Analisando a concentração média de alfa-
tocoferol característica de cada grupo, houve diferença significativa no momento 
20 dias entre os grupos A e B (p<0,001), entre A e C (p=0,001) e entre B e C 
(p=0,001). Nos momentos 30 e 60 dias, respectivamente, as diferenças foram 
entre os grupos A e C (p<0,001, p<0,001, respectivamente) e entre B e C 
(p<0,001, p<0,001, respectivamente). Conclusão: A suplementação foi eficaz 
para manter o estado nutricional bioquímico da vitamina E em puérperas nos 
protocolos utilizados, com melhores resultados para o grupo que foi 
suplementado com 800 UI de RRR-alfa-tocoferol. 
 
Palavras-chave: Vitamina E. Pós-parto. Suplementação. 

TITLE: INVESTIGATION OF SERUM ALPHA-TOCOPHEROL IN PUERPERAS 

TO DETERMINE THE NUTRITIONAL STATE OF VITAMIN E AFTER 

SUPPLEMENTATION WITH DIFFERENT DOSES OF RRR-ALPHA-

TOCOPHERO 

Abstract 
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Introduction:The objective was to establish the nutritional status in vitamin E, after 
evaluating the concentration of serum alpha-tocopherol in postpartum women 
supplemented with RRR-alpha-tocopherol. Methodology:This study is a 
randomized, longitudinal and double-blind clinical study, developed with 36 
puerperal women, assisted in a public maternity hospital in Natal / RN, divided 
three groups: Group A(control group) Group B(supplemented 400UI dose of RRR 
-alpha-tocopherol) and Group C(supplemented 800UI RRR-alpha-tocopherol). 
5mL of blood were collected on the 1st, 20th, 30th and 60th days postpartum. 
Alpha-tocopherol was analyzed by High Performance Liquid Chromatography. 
Values below 516µg / dL were used to assess nutritional status in vitamin E as 
an indicator of deficiency. The differences were considered significant when 
(p<0.05). Results and Discussion:Analyzing the average concentration of alpha-
tocopherol each group, there was a significant difference at the time 20 days 
between groups A and B (p<0.001), between A and C (p=0.001) and between B 
and C (p=0.001). At moments 30 and 60 days, respectively, the differences were 
between groups A and C (p<0.001,p<0.001,respectively) and between B and C 
(p<0.001,p<0.001,respectively). Conclusion:Supplementation was effective in 
maintaining the biochemical nutritional status of vitamin E in postpartum women 
in the protocols used, with better results for the group that was supplemented 
with 800IU RRR-alpha-tocopherol. 
 
Keywords: Vitamin E. Postpartum. Supplementation. 
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TÍTULO: Desempenho na caminhada de indivíduos com dores persistentes no 

retropé através de palmilhas adaptadas em chinelos. 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o desempenho de indivíduos com 
queixas persistentes no retropé. Foram recrutadas 66 pacientes com diagnóstico 
de dor persistente no retropé, divididos em dois grupos, 34 receberam um par de 
chinelos de tira customizado com peças podais e cobertura em couro sintético 
perfurado bege (CC) e 32 do grupo chinelo liso (CL), receberam um par de 
chinelos de tira e cobertura de couro sintético perfurado bege, porém, sem as 
peças podais, apenas um chinelo com superfície lisa. Ambos os grupos foram 
orientados a usar o chinelo no mínimo 4 horas por dia, durante 12 semanas. As 
avaliações aconteceram, uma no inicio (T0), uma ao final das 12 semanas (T12) 
e outra no follow up 4 semanas após o término da intervenção (T16). Quanto ao 
desfecho desempenho, avaliado através do TC6, não foram encontradas 
diferenças significativas, nem intergrupos, nem intragrupos. Dessa forma, 
podemos concluir que não houveram resultados significativos para o 
desempenho e a capacidade funcional para nenhum dos grupos. 
 
Palavras-chave: Eficiência. Dor Crônica. Doenças do pé. Fisioterapia. 

TITLE: PERFORMANCE ON THE PATH OF INDIVIDUALS WITH PERSISTENT 

PAIN IN HINDFOOT THROUGH INSOLES ADAPTED IN SLIPPERS. 

Abstract 

 

The present study aims to evaluate the performance of individuals with persistent 
hindfoot complaints. We recruited 66 patients diagnosed with persistent pain at 
the hindfoot, divided into two groups, 34 received a pair of custom strap slippers 
with parts foot pieces and cover in perforated synthetic leather (CC) and 32 from 
the flat slipper group (CL) received a pair of beige perforated synthetic leather 
slipper and cover slippers, but without the parts foot, only one smooth-surfaced 
slipper. Both groups were instructed to wear the slipper at least 4 hours a day for 
12 weeks. The evaluations took place, one at the beginning (T0), one at the end 
of 12 weeks (T12) and one at follow up 4 weeks after the end of the intervention 
(T16). Regarding the outcome, evaluated by the 6MWT no significant differences 
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were found, neither intergroups nor intragroups. Thus, we can conclude from 
there were no significant results for performance and functional capacity for either 
group. 

 
 
Keywords: Efficiency. Chronic pain. Foot diseases. Physiotherapy. 
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TÍTULO: PRODIAVC - APRENDIZAGEM MOTORA ATRAVÉS DA ANÁLISE 

CINEMÁTICA E CEREBRAL EM PACIENTES COM AVC 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma patologia que acarreta 
diversos comprometimentos neurológicos. Objetivo: Realizar uma análise do 
ângulo de extensão do cotovelo da atividade de beber água, de acordo com o 
lado da hemiparesia em pacientes com AVC. Participaram 12 pacientes crônicos 
de AVC, (6 com hemiparesia direita) e 12 indivíduos saudáveis (6 usaram o 
membro superior direito), com idade média de 54±7 anos, que fizeram a 
atividade de beber água na posição sentada. A avaliação cinemática foi realizada 
pelo sistema Qualisys. A análise estatística foi feita pelo teste Mann-Whitney. 
Resultados: Verificou-se diferença significativa entre pacientes e saudáveis no 
ângulo de extensão do cotovelo direito (p<0,005), nos frames 10 a 14 (alcance) 
e 76 a 90 (retorno do copo). No cotovelo esquerdo foi observada diferença 
significativa entre pacientes e saudáveis (p<0,005) nos frames 10 a 19 (alcance), 
25 a 38 (levar o copo até a boca) e 76 a 90 (retorno do copo para a mesa), 
mostrando que os pacientes apresentaram menor angulação do que os 
saudáveis. Conclusão: Os resultados apontaram déficits de controle motor de 
acordo com o lado afetado. Os pacientes com hemiparesia direita tiveram 
dificuldade nos momentos finais da extensão do cotovelo, e os com hemiparesia 
esquerda apresentaram déficits durante toda a extensão do cotovelo ao realizar 
a atividade, o que pode sugerir a necessidade de uma prática orientada à tarefa 
de forma diferenciada na reabilitação neurológica. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, cinemática, extremidade superior 

TITLE: Kinematic analysis of the angle of elbow extension in the water drinking 

activity according to the side of hemiparesis in patients with stroke. 

Abstract 

Introduction: Stroke is a pathology that causes several neurological impairments. 
Objective: To carry out an analysis of the elbow extension angle of drinking water 
activity, according to the side of hemiparesis in stroke patients. 12 chronic stroke 
patients participated (6 with right hemiparesis) and 12 healthy individuals (6 used 
the right upper limb), with a mean age of 54 ± 7 years, who performed the activity 
of drinking water in a sitting position. The kinematic evaluation was performed by 
the Qualisys system. Statistical analysis was performed using the Mann-Whitney 
test. Results: There was a significant difference between patients and healthy 
individuals in the angle of extension of the right elbow (p <0.005), in frames 10 to 
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14 (reach) and 76 to 90 (return of the cup). On the left elbow, a significant 
difference was observed between patients and healthy subjects (p <0.005) in 
frames 10 to 19 (reach), 25 to 38 (taking the glass to the mouth) and 76 to 90 
(returning the glass to the table), showing that patients had less angulation than 
healthy ones. Conclusion: The results showed deficits in motor control according 
to the side affected. Patients with right hemiparesis had difficulty in the final 
moments of elbow extension, and those with left hemiparesis had deficits 
throughout the elbow extension when performing the activity, which may suggest 
the need for a task-oriented practice in a different way in rehabilitation 
neurological. 
 
Keywords: Stroke, kinematics, upper extremity. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DA PROTEÍNA QUIMERA MULTI-ANTIGÊNICA 

TgAGS/BsT de Toxoplasma gondii EM Escherichia coli: ESTABILIDADE DO 

PLASMÍDEO pET- TgAGS EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE 

TEMPERATURA E INDUÇÃO 

Resumo 

A toxoplasmose é considerada uma doença infecciosa parasitária, gerada pelo 
parasita intracelular obrigatório Toxoplasma gondii, negligenciada, a qual têm 
recebido pouca atenção. As medidas de prevenção e tratamento da doença 
encontram dificuldades para o desenvolvimento devido a alta variedade 
genotípica das cepas do patógeno. Assim, a produção da proteína quimera multi-
antigênica TgAGS/BsT de Toxoplasma gondii expressa em E. coli pode ser uma 
alternativa para o desenvolvimento de vacina ou testes para o diagnóstico. 
Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo de avaliar o crescimento 
celular de E. coli em meios de cultivo sem indução e a estabilidade do plasmídeo 
pET-TgAGS variando o tempo de indução e a temperatura. O meio 2xTY obteve 
um maior perfilde concentração celular com 3,42 g/L em 10 h. Em seguida, foram 
conduzidos ensaios com indução por IPTG à 37ºC nos tempos de 0,5, 1 e 6 h a 
37°C e um ensaio a 13ºC com indução em 1 h. Os melhores resultados de 
estabilidade do plasmídeo foram obtidos após em 12 h de cultivo para indução a 
13º C (98,75%) e em 6 h para indução a 37ºC (93,8%). O ensaio com maior 
produtividade (Px = 0,10 g/L.h) da proteína quimérica multi-antigênica 
TgAGS/BsT foi o realizado com 2xTY na temperatura de 37ºC com indução em 
6 h, pois mesmo apresentando menor estabilidade, apresentou maior 
crescimento celular quando comparado ao cultivo à 13ºC. 
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TITLE: PRODUCTION OF THE MULTI-ANTIGENIC CHIMERA PROTEIN 

TgAGS / BsT from Toxoplasma gondii IN Escherichia coli: STABILITY OF 
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PLASMIDE pET- TgAGS IN DIFFERENT TEMPERATURE AND INDUCTION 

CONDITIONS 

Abstract 

Toxoplasmosis is considered a parasitic infectious disease, generated by the 
neglected mandatory intracellular parasite of the species Toxoplasma gondii, 
which has received little attention. Measures to prevent and treat the disease face 
difficulties in development due to the high genotypic variety of strains of the 
pathogen. Thus, the production of the multi-antigenic chimera protein TgAGS / 
BsT of Toxoplasma gondii expressed in E. coli may be an alternative for the 
development of vaccines or diagnostic tests. In this way, the present study aimed 
to evaluate the cell growth of E. coli in culture media without induction and the 
stability of the plasmid pET-TgAGS by varying the induction time and 
temperature. The 2xTY culture medium obtained a higher cell concentration 
profile with 3.42 g / L in 10 h. Then, tests were carried out with induction by IPTG 
at 37ºC in the periods of 0.5, 1 and 6 h and a test at 13ºC test with 1h induction 
time. The best results of plasmid stability after 12 h of cultivation for induction at 
13º C (98.75%) and in 6 h for induction at 37ºC (93.8%). The test with the highest 
productivity (Px = 0.10 g / L.h) of the multi-antigenic chimeric protein TgAGS / 
BsT was carried out with 2xTY at a temperature of 37ºC with induction in 6 h, 
because even presenting less plasmid stability, it presented greater cell growth 
when compared to the culture at 13ºC. 
 

  

 
Keywords: Escherichia coli, cell concentration, plasmid stability. 
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TÍTULO: Avaliação do estado nutricional de adolescentes escolares por meio do 

exame de bioimpedância. 

Resumo 

 

A adolescência é um período da vida repleto de alterações hormonais, mudança 
de rotina e, os adolescentes, em sua maioria, tendem a adquirir uma alimentação 
pouco saudável e tornam-se mais sedentários. Como esse público não tem o 
hábito de buscar os serviços de saúde para promoção da saúde e prevenção de 
doenças, em 2007 criou-se o Programa Saúde na Escola, para promover uma 
assistência aos adolescentes em seu espaço de convívio diário. O objetivo desse 
estudo é classificar o estado nutricional de adolescentes escolares por meio do 
exame de bioimpedância. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, que 
analisou 155 adolescentes, de uma Escola da Rede Pública, de ambos os sexos, 
na faixa etária de 10 a 19 anos de idade, residentes da capital do Rio Grande do 
Norte. Destaca-se que a prevalência de adolescentes com sobrepeso e 
obesidade, segundo IMC, foi de 23,9%, mas ao analisar por bioimpedância 
apenas 15,5% apresentaram percentual de gordura elevado. Além disso, 
identificou-se que o percentual de gordura tem uma maior prevalência entre o 
grupo do sexo feminino quando comparado ao sexo masculino. Portanto, 
espera-se que os resultados evidenciados possam aperfeiçoar a assistência do 
enfermeiro ao adolescente em período escolar e que essa identificação precoce 
e as intervenções necessárias relacionadas às mudanças de comportamento e 
a construção de bons hábitos, possam garantir a esses adolescentes, 
futuramente, uma vida adulta mais saudável. 
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TITLE: Assessment of the nutritional status of school adolescent using the 

bioimpedance test. 

Abstract 
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Adolescence is a period of life full of hormonal changes, changes in routine, and 
most adolescents tend to acquire an unhealthy diet and become more sedentary. 
As this public is not in the habit of seeking health services for health promotion 
and disease prevention, in 2007 the Programa Saúde na Escola was created to 
promote assistance to adolescents in their daily living space. The aim of this study 
is to classify the nutritional status of school adolescents through the 
bioimpedance test. This is a descriptive and cross-sectional study, which 
analyzed 155 adolescents, from a public school, of both sexes, aged 10 to 19 
years old, residents of the capital of Rio Grande do Norte. It is noteworthy that 
the prevalence of overweight and obese adolescents, according to IMC, was 
23.9%, but when analyzing by bioimpedance, only 15.5% had a high percentage 
of fat. In addition, it was identified that the percentage of fat has a higher 
prevalence among the female group when compared to the male gender. 
Therefore, it is hoped that the results shown can improve the nurse's assistance 
to adolescents in school and that this early identification and the necessary 
interventions related to changes in behavior and the construction of good habits, 
can guarantee these adolescents, healthier adult life. 

 
 
Keywords: Nursing; School Health Service; Adolescent Health; 
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TÍTULO: Avaliação audiológica e das medidas psicoacústicas do zumbido em 

pacientes com disfunção temporomandibular 

Resumo 

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) abrange problemas dos 
músculos da mastigação e articulação temporomandibular. Os sintomas mais 
comuns são a otalgia, zumbido e tontura. Objetivo: Caracterizar os achados 
audiológicos, medidas psicoacústicas do zumbido, sintomas otoneurológicos e 
quantificar o impacto destes na qualidade de vida dos pacientes com DTM. 
Método: Estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, sob o parecer 3.223.448. A 
amostra foi constituída por 23 participantes de ambos os sexos, com diagnóstico 
de DTM e queixa de zumbido. Submetidos à anamnese, avaliação audiológica 
básica, avaliação psicoacústica do zumbido e aos questionários Dizziness 
Handicap Inventory (DHI) e Tinnitus Handicap Inventory (THI). Resultados: 
Referente à avaliação audiológica, 22 sujeitos apresentaram audição normal 
(95,6%). A curva timpanométrica mais comum foi tipo “A”. Quanto à queixa de 
zumbido, a maioria dos pacientes o manifestaram bilateralmente. Destes, 19 
(82%) apresentaram zumbido intermitente. Obteve-se média de loudness de 
21,9 dBNS e pitch de 11,7 kHz, bilateralmente. Referente às médias dos escores, 
nos questionários aplicados, observou-se prejuízo de grau médio, para ambos. 
Conclusão: Houve predomínio da audição dentro dos padrões de normalidade, 
associada a presença dos sintomas otológicos como tontura e zumbido, que 
ocasionaram prejuízo de grau médio sobre a qualidade de vida. O tipo de 
zumbido mais frequente foi de pitch agudo, intermitente, de ocorrência bilateral. 
 
Palavras-chave: Zumbido. Articulação temporomandibular. tontura. 

Questionários. 

TITLE: AUDIOLOGICAL FINDINGS AND PSYCHOACOUSTIC MEASURES OF 

TINNITUS IN PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTION 

Abstract 

Introduction: Temporomandibular dysfunction (TMD) involves the masticatory 
muscles and the temporomandibular joint. The most common symptoms are 
otalgia, tinnitus and dizziness. Objective: To characterize audiological findings, 
tinnitus psychoacoustics measures, otoneurological symptoms and quantify the 
impact of these on the quality of life among patients with TMD. Methods: The 
study was approved by the Ethics Committee, under protocol number 3.223.448. 
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The sample consisted of 23 participants of both sexes, diagnosed with TMD and 
tinnitus. Submitted to anamnesis, basic audiological evaluation, psychoacoustic 
tinnitus evaluation and to the Dizziness Handicap Inventory (DHI) and Tinnitus 
Handicap Inventory (THI) questionnaires. Results: Regarding the audiological 
evaluation, 22 subjects had normal hearing (95.6%). The most observed 
tympanometric curve was type “A”. As for the tinnitus complaint, most patients 
manifested it bilaterally. Of these, 19 (82%) had intermittent tinnitus. An average 
loudness of 21,9 dBNS and a pitch of 11,7 kHz, were obtained bilaterally. In the 
average questionnaires scores, a medium-grade damage was observed for both. 
Conclusion: There was a normal hearing predominance, associated with the 
presence of otological symptoms such as dizziness and tinnitus, which caused a 
medium impact on quality of life. The most frequent type was a high-pitched, 
intermittent and bilateral occurrence. 
 
Keywords: Tinnitus. Temporomandibular Joint Disorders. Dizziness. 

Questionnaires 
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TÍTULO: Avaliação da aceitabilidade de preparações com alimentos da 

sociobiodiversidade em escolas de um município do Rio Grande do Norte. 

Resumo 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar possui diretrizes que visam 
garantir a oferta de alimentos saudáveis e sustentáveis nesse âmbito tão 
relevante da alimentação coletiva, que atende escolares de todos os níveis da 
educação básica e em todo território nacional. Para tanto, torna-se fundamental 
a inclusão de alimentos da sociobiodiversidade local, bem como preparações 
regionais, na alimentação escolar. Portanto, o objetivo desse estudo foi avaliar a 
aceitabilidade de preparações tradicionais com alimentos da sociobiodiversidade 
local em escolas Rio Grande do Norte. As preparações testadas foram feitas com 
castanha de caju ou umbu como ingrediente principal. Resultados: os testes de 
aceitabilidade demonstram uma boa aceitação dentre os escolares participantes, 
sendo o índice inferior totalizado em 80%. Conclusão: os resultados 
demonstraram o potencial desses alimentos para implementação na alimentação 
escolar. 
 
Palavras-chave: Análise sensorial; alimentação escolar; indicadores de 

desenvolvimento 

TITLE: ADEQUATE AND HEALTHY FOOD IN THE CONTEXT OF SCHOOL 

FOOD: DIFFUSION OF CONSUMPTION OF PRODUCTS FROM REGIONAL 

SOCIOBIODIVERSITY 

Abstract 

The National School Feeding Program has guidelines that aim to guarantee the 
supply of healthy and sustainable food in this very relevant area of collective 
feeding, which serves students at all levels of basic education and throughout the 
national territory. Therefore, it is essential to include foods from the local socio-
biodiversity, as well as regional preparations, in school meals. The objective of 
this study was to assess the acceptability of traditional preparations with foods 
from the local socio-biodiversity in schools and was carried out in the municipality 
João Câmara, located in the state of Rio Grande do Norte. The tested 
preparations were made with cashew nuts or umbu as the main 
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ingredient.Results: the acceptability tests demonstrate good acceptance among 
the participating students, with the lower index totaling 80%. Conclusion: the 
results demonstrated the potential of these foods for implementation in school 
meals. 
 
Keywords: Sensory analysis; school feeding; sustainable development 

indicators. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 62 

 

CÓDIGO: SB0063 

AUTOR: POLLYANA CRISTINA DE OLIVEIRA MACEDO 

ORIENTADOR: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA 

 

 

TÍTULO: Obtenção e caracterização de filmes de quitosona com fração hexânica 

obtida a partir do extrato metanólico de Annona vepretorum 

Resumo 

A inovação tecnológica é um forte aliado no desenvolvimento de novas 
formulações farmacológicas que possuem como objetivo melhorar a 
farmacoterapia, e consequentemente, influenciar positivamente na qualidade de 
vida da população. Neste âmbito, biofilmes de quitosana com fração hexânica 
de Annona vepretorum foram produzidos visando sua aplicação na melhora de 
lesões cutâneas, tendo em vista que muitos pacientes sofrem com o desconforto 
dos elementos convencionais utilizados no tratamento destas patologias. 
Ensaios de Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC), Termogravimetria (TG), 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de Raios-X (DR-X) e 
Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FTIR) foram realizados para caracterização físico-química dos filmes, assim 
como ensaios de atividade antifúngica foram realizados para demonstrar que os 
filmes atendem as características desejadas. 
 
Palavras-chave: Annona vepretorum. Lesão cutânea. Cicatrização. 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN FILMS WITH 

HEXANIC FRACTION OBTAINED FROM THE EXTRACT OF Annona 

vepretorum 

Abstract 

Technological innovation is a strong ally in the development of new 
pharmacological formulations that aim to improve pharmacotherapy, and 
consequently, positively influence the quality of life of the population. In this 
context, chitosan biofilms with hexane fraction of Annona vepretorum were 
produced aiming at its application in the improvement of skin lesions, considering 
that many patients suffer from the discomfort of conventional elements used in 
the treatment of these pathologies. Differential Scanning Calorimetry (DSC), 
Thermogravimetry (TG), Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction 
(DR-X) and Spectroscopy in the Infrared Region with Fourier Transform (FTIR) 
were performed for physical-chemical characterization of the films, as well as 
antifungal activity tests were performed to demonstrate that the films meet the 
desired characteristics. 
 
Keywords: Annona vepretorum. Skin lesion. Cicatrization. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA AUTOESTIMA DAS PESSOAS ACOMETIDAS POR 

FERIDA CRÔNICA 

Resumo 

Introdução: a autoestima é parte constituinte do bem estar psíquico do paciente. 
Em indivíduos com feridas crônicas, a baixa autoestima pode estar presente e 
associada à cicatrização da lesão, processo cujo entendimento é imprescindível 
à uma terapêutica adequada. Objetivo: avaliar a autoestima das pessoas 
acometidas por feridas crônicas. Método: pesquisa exploratória-descritiva, 
transversal e quantitativa, com dados prospectivos, desenvolvida em quatro 
unidades básicas de saúde do município de Natal/RN, com 34 indivíduos 
acometidos por ferida crônica. A coleta dos dados foi realizada entre os meses 
março e maio de 2019, utilizando um instrumento sobre os dados 
sociodemográficos e a Escala de Autoestima de Rosemberg. Os dados foram 
analisados pela estatística descritiva e sumarizados através de tabela. 
Resultados e discussão: verificou-se predomínio de indivíduos sem ensino 
superior (97,1%); pardos (55,9%); com credo (100,0%); aposentados (64,7%) e 
de renda familiar superior a 1 salário mínimo (88,9% nos pacientes de até 60 
anos; e 100,0% naqueles com mais de 60 anos). Em linhas gerais, os níveis de 
autoestima verificados entre os idosos foram semelhantes ao dos demais, à 
exceção das questões relativas à autovalorização e capacidade para realização 
de atividades em relação à população geral. Conclusão: as feridas crônicas 
apresentam importante relação com a diminuição da autoestima, essa 
compreensão contribui para a formulação de uma visão integral desses 
pacientes. 
 
Palavras-chave: Ferimentos e Lesões; Atenção Primária à Saúde; Cuidado de 

enfermagem. 

TITLE: Self-esteem assessment of people affected by chronic wounds 

Abstract 

Introduction: self-esteem is a constituent part of the patient's psychological well-
being. In individuals with chronic wounds, low self-esteem may be present and 
associated with wound healing, a process whose understanding is essential to 
adequate therapy. Objective: to assess the self-esteem of people affected by 
chronic wounds. Method: exploratory-descriptive, cross-sectional and 
quantitative research, with prospective data, developed in four basic health units 
in the city of Natal / RN, with 34 individuals affected by chronic wounds. Data 
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collection was carried out between March and May 2019, using an instrument on 
sociodemographic data and the Rosemberg Self-Esteem Scale. The data were 
analyzed using descriptive statistics and summarized using a table. Results and 
discussion: there was a predominance of individuals without higher education 
(97.1%); brown (55.9%); with creed (100.0%); retirees (64.7%) and family income 
above 1 minimum wage (88.9% in patients up to 60 years old; and 100.0% in 
those over 60 years old). In general, the levels of self-esteem observed among 
the elderly were similar to those of the others, with the exception of issues related 
to self-worth and the ability to perform activities in relation to the general 
population. Conclusion: chronic wounds have an important relationship with 
decreased self-esteem, this understanding contributes to the formulation of a 
comprehensive view of these patients. 
 
Keywords: Wounds and Injuries; Primary Health Care; Nursing Care. 
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TÍTULO: PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE INIBIDORES DE BOMBA DE PROTONS 

EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS 

Resumo 

Os inibidores de bomba de prótons (IBP) estão entre os medicamentos mais 
prescritos no mundo. Contudo, informações sobre perfil de usuário e fatores 
associados a sua aquisição em farmácias comunitárias são escassos. O objetivo 
desse estudo é caracterizar o padrão de uso de IBPs e fatores associados a 
utilização inadequada. Está sendo desenvolvido em um estudo transversal, 
prospectivo e observacional envolvendo entrevista a 600 pacientes que 
adquirirem IBP para uso próprio em farmácias comunitárias. Está sendo 
investigado o perfil sócio demográfico e clínico (doenças e outros 
medicamentos). Quanto aos IBPs e sua utilização inadequada está sendo 
avaliado a indicação de uso, posologia adotada, tempo e conhecimento do 
paciente sobre o medicamento. Estamos empregando estatística descritiva e 
para a determinação dos fatores associados ao uso de IBPs, modelo 
multivariado por regressão logística. Resultados preliminares percebeu-se que o 
uso de IBPs se mostra adequado quanto a indicação e forma de uso, contudo se 
observa um elevado uso prolongado destes medicamentos associados a 
ausência de conhecimento sobre os potenciais danos. 
 
Palavras-chave: IBPs, estudo de utilização de medicamentos, farmácia 

comunitária. 

TITLE: Study of proton pump inhibitor use by community pharmacy users. 

Abstract 

Proton pump inhibitors (PPIs) are among the most prescribed drugs in the world. 
However, information on user profiles and factors associated with their purchase 
at community pharmacies is scarce. The aim of this study is to characterize the 
pattern of PPI use and factors associated with inappropriate use and prolonged 
use. A cross-sectional, prospective and observational study involving interviews 
with 600 patients purchasing PPIs for their own use in community pharmacies is 
being conducted. The socio-demographic and clinical profile (diseases and other 
medications) is being investigated. Regarding PPIs and their use, the indication 
for use, dosage adopted, time and patient knowledge about the drug, We are 
using descriptive statistics for sample characterization and multivariate logistic 
regression model to determine factors associated with PPI use. Preliminary 
results point to an adequate use of PPI regarding indication and form of use, 
however there is a high prevalence of prolonged use of these drugs associated 
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with lack of knowledge about adverse reactions. Therefore, PPI use is adequate 
as to indication and form of use, however, it is used for prolonged periods without 
knowledge of the potential risks.  
 
Keywords: PPIs, drug use study, community pharmacy. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICO-FUNCIONAL DE IDOSOS COMUNITÁRIOS 

DO NORDESTE BRASILEIRO 

Resumo 

 

Introdução: No processo de senescência há prevalência de doenças crônicas 
afetando diversos sistemas corporais que refletem na qualidade de vida. Porém, 
é necessário a investigação dessas alterações são realmente resultantes do 
processo de envelhecimento. Objetivo: Descrever as características clínico-
funcionais de idosos comunitários do nordeste brasileiro.Métodos: O estudo foi 
realizado com idosos residentes em Santa Cruz- RN, com idade igual ou acima 
de 60 anos e ambos os sexos. Foram excluídos os que apresentaram afecções 
graves ortopédicas e doenças neurológicas graves. Foram aplicados 
instrumentos de medida e ficha semi estruturada, para avaliar a cognição, 
mobilidade, equilíbrio, dupla tarefa e quedas. Resultados e discussão: Os idosos 
(n= 16) eram em sua maioria mulheres, com nível de escolaridade baixa, 
aposentados, sedentários, não eram tabagistas e etilistas, e alguns 
apresentavam comorbidade como hipertensão e diabetes. A maior parte 
apresentou propensão a fragilidade, além disso, realizam com dificuldade 
atividades de dupla tarefa no cotidiano, e a preocupação com a possibilidade de 
cair foi sugestivo para o histórico de quedas esporádicas. Conclusão: Nessa 
perspectiva, foi possível conhecer as características clínico-funcionais de idosos 
comunitários do nordeste brasileiro. 

 
 
Palavras-chave: Idosos. Avaliação. Equilíbrio. Mobilidade. 

TITLE: CLINICAL-FUNCTIONAL EVALUATION OF COMMUNITY ELDERLY 

PEOPLE FROM NORTHEAST BRAZIL 

Abstract 

Introduction: In the senescence process there is a prevalence of chronic diseases 
that affect various body systems and reflect on quality of life. However, it is 
necessary to investigate these changes, which are actually due to the aging 
process. Objective: To describe the clinical and functional characteristics of 
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elderly people living in the community in northeastern Brazil. Methods: The study 
was conducted with elderly people living in Santa Cruz-RN, aged 60 or over and 
both sexes. Those with severe orthopedic conditions and severe neurological 
diseases were excluded. Measurement instruments and semi-structured forms 
were applied to assess cognition, mobility, balance, dual task and falls. Results 
and discussion: The elderly (n = 16) were mostly women, with low education, 
retired, sedentary, were not smokers and alcoholics, and some had comorbidities 
such as hypertension and diabetes. Most were prone to frailty, in addition, they 
performed a double task with difficulty in daily life, and the concern about the 
possibility of falling was suggestive for a history of sporadic falls. Conclusion: In 
this perspective, it was possible to know the clinical-functional characteristics of 
elderly residents in the community of Northeast Brazil. 
 
Keywords: Elderly. Evaluation. Balance. Mobility. 
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TÍTULO: FATORES AMBIENTAIS RELACIONADOS À FUNCIONALIDADE DE 

PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) trata-se do comprometimento 
agudo da função cerebral, com duração maior que 24 horas. É decorrente da 
redução do suprimento sanguíneo cerebral que ocasiona a limitação ou 
impedimento da chegada do oxigênio e nutrientes ao tecido cerebral, 
ocasionando danos as áreas afetadas. Metodologia: Trata-se de um estudo 
observacional, analítico e transversal. Foi realizado na Clínica Escola de 
Fisioterapia da FACISA em Santa Cruz – RN. Dos 6 indivíduos avaliados, apenas 
dois se encaixaram na pesquisa. Os participantes assinaram ao Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como prova de que concordavam e 
estavam cientes dos objetivos e procedimentos realizados pela pesquisa. 
Resultados e Discussão: Não foi possível obter resultados na pesquisa devido a 
pandemia de Covid-19. No entanto, um novo estudo foi iniciado com o objetivo 
de estabelecer uma relação entre a Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e os instrumentos mais utilizados 
na avaliação de pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). Conclusão: 
Apesar das limitações encontradas no contexto social e de saúde que estamos 
vivendo, o prosseguimento da pesquisa nos garante a aquisição das habilidades 
traçadas no plano de trabalho, como o desenvolvimento de um pensamento 
reflexivo e crítico, busca de conhecimento em bases confiáveis e adesão da 
prática clínica baseada em evidências. 
 
Palavras-chave: CIF, Acidente Vascular Cerebral, Qualidade de Vida 

TITLE: ENVIRONMENTAL FACTORS RELATED TO THE FUNCTIONALITY OF 

PATIENTS WITH BRAIN ACCIDENTS 

Abstract 

Introduction: Stroke involves compromising brain function, lasting more than 24 
hours. It is due to the reduction of the cerebral blood supply that causes limitation 
or impediment of the arrival of oxygen and nutrients to the brain tissue, causing 
damage as affected areas. Methodology: This is an observational, analytical, and 
cross-sectional study. It was carried out at the FACISA School of Physiotherapy 
Clinic in Santa Cruz - RN. Of the 6 individuals evaluated, only two fit the survey. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 70 

 

Participants signed the Informed Consent Form (ICF) as proof that they agreed 
and were aware of the objectives and procedures performed by the research. 
Results and Discussion: It was not possible to obtain results in the research due 
to the Covid-19 pandemic. However, a new study was started with the aim of 
establishing a relationship between the International Classification of 
Functionality, Disability and Health (ICF) and the instruments most used in the 
evaluation of patients with stroke. Conclusion: Despite the configurations 
displayed in the social and health context they are experiencing, the progress of 
the research guarantees us the acquisition of skills outlined in the work plan, such 
as the development of reflective and critical thinking, search for knowledge in 
databases and associations of clinical practice used in evidence. 
 
Keywords: ICF, Stroke, Quality of Life 
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TÍTULO: Fornecimento de retinol comparado ao requerimento vitamínico do 

lactente em diferentes estágios de lactação 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a vitamina A pelo leite materno nos diferentes 
estágios de lactação, após suplementação materna com RRR-alfa-tocoferol. O 
estudo foi do tipo clínico randomizado, com participação de 36 puérperas, sendo 
alocadas em grupos: controle (GC) sem intervenção; suplementado 1 (GS1) 
recebendo dose de 400UI de RRR-alfa-tocoferol e suplementado 2 (GS2) 
recebendo 800UI. A coleta ocorreu de manhã após jejum de 8-12 horas nos 
seguintes momentos: 1º (colostro-0h), 2º (colostro-24h), 3º (transição-7-10 dias) 
e 4º (maduro-30 dias). Para vitamina A em relação ao requerimento nutricional 
do neonato, considerou-se ingestão diária de 396mL de leite colostro e 780mL 
de leite maduro; a recomendação foi AI de 400μg/dia para crianças de 0 a 6 
meses. A quantificação do retinol foi feita por cromatografia liquida de alta 
eficiência. As diferenças foram significativas quando (p<0,05). Não houve 
diferença significativa entre os grupos (p>0,05) no pós-parto imediato (0 hora). 
As diferenças foram significativas no leite colostro 24h, entre o GC e GS1 
(p<0,001), GC e GS2 (p=0,001) e GS1 e GS2 (p=0,001). No leite de transição a 
diferença foi entre o GC e GS2 (p<0,001) e GS1 e GS2 (p<0,001). Não houve 
diferença para o leite maduro. A suplementação possibilitou concentrações 
adequadas de vitamina A no leite colostro (24h) e seu fornecimento permaneceu 
adequado até o leite de transição somente para o GS2. 
 
Palavras-chave: Leite humano. Puerpério. Suplementação. Vitamina A. 

TITLE: SUPPLY OF RETINOL COMPARED TO THE VITAMIN REQUIREMENT 

OF THE INFANT IN DIFFERENT STAGES OF LACTATION 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate vitamin A in breast milk at different stages 
of lactation, after maternal supplementation with RRR-alpha-tocopherol. The 
study was of the randomized clinical type, with the participation of 36 puerperal 
women, being allocated in groups: control (CG) without intervention; 
supplemented 1 (GS1) receiving a 400UI dose of RRR-alpha-tocopherol and 
supplemented 2 (GS2) receiving 800UI. The collection took place in the morning 
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after fasting for 8-12 hours at the following times: 1st (colostrum-0h), 2nd 
(colostrum-24h), 3rd (transition-7-10 days) and 4th (mature-30 days). For vitamin 
A in relation to the newborn's nutritional requirement, daily intake of 396mL of 
colostrum milk and 780mL of mature milk was considered; the recommendation 
was AI of 400μg / day for children aged 0 to 6 months. The quantification of retinol 
was performed by high performance liquid chromatography. The differences were 
significant when (p <0.05). There was no significant difference between groups 
(p> 0.05) in the immediate postpartum period (0 hour). The differences were 
significant in colostrum 24h, between CG and GS1 (p <0.001), GC and GS2 (p = 
0.001) and GS1 and GS2 (p = 0.001). In transition milk, the difference was 
between CG and GS2 (p <0.001) and GS1 and GS2 (p <0.001). There was no 
difference for mature milk. Supplementation allowed adequate concentrations of 
vitamin A in colostrum (24h) and its supply remained adequate until transition 
milk only for GS2. 
 
Keywords: Human milk. Puerperium. Supplementation. Vitamin A. 
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TÍTULO: EFEITOS DA INTERVENÇÃO COM TAREFA SIMPLES E DUPLA 

TAREFA EM IDOSOS 

Resumo 

Introdução: O envelhecimento populacional está ocorrendo de forma rápida e 
progressiva. A redução da capacidade funcional decorrente do envelhecimento 
compreende alterações fisiológicas e declínio no processamento de dupla tarefa, 
resultando em risco de quedas em idosos. O treinamento multicomponente 
oferece ganhos físicos que reduzem a taxa de quedas e mantém a 
funcionalidade. Objetivo: Avaliar os efeitos de um programa de exercícios 
multicomponentes com tarefa simples e dupla tarefa em idosos comunitários no 
nordeste brasileiro. Métodos: Ensaio clínico randomizado, duplo cego. Os 
sujeitos foram avaliados e alocados em 2 grupos referente a dupla tarefa (G1) e 
tarefa simples (G2), em seguida realizaram sessões de um programa de 
treinamento multicomponente adaptado para idosos, contendo fortalecimento, 
equilíbrio e dupla tarefa. Resultados e discussões: Participaram da pesquisa 21 
idosos. Ambos os grupos obtiveram melhora da cognição. Com relação a 
mobilidade funcional e controle postural, o G1 atingiu melhores scores nos 
instrumentos de medidas comparado ao G2. Mas pela perda amostral na última 
avaliação devido a pandemia do COVID-19, não conseguimos generalizar esses 
resultados. Conclusão: O programa de exercícios multicomponentes promoveu 
benefícios para os dois grupos de idosos. Não foi verificada superioridade entre 
o programa com tarefa simples e dupla tarefa através dos instrumentos de 
medida aplicados. 

 
Palavras-chave: Envelhecimento. Atividade Motora. Equilíbrio Postural. 

TITLE: EFFECTS OF INTERVENTION WITH SIMPLE AND DUAL TASK IN 

ELDERLY 

Abstract 

 

Introduction: Population aging is occurring rapidly and progressively. The 
reduction in functional capacity due to aging comprises physiological changes 
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and a decline in dual task processing, resulting in a risk of falls in the elderly. 
Multicomponent training offers physical gains that reduce the rate of falls and 
maintain functionality. Objective: To evaluate the effects of a multicomponent 
exercise program with single and double tasks in elderly community members in 
northeastern Brazil. Methods: Randomized, double-blind clinical trial. The 
subjects were evaluated and allocated into 2 groups referring to the double task 
(G1) and simple task (G2), then they underwent sessions of a multicomponent 
training program adapted for the elderly, containing strengthening, balance and 
double task. Results and discussions: 21 elderly participated in the research. 
Both groups had improved cognition. Regarding functional mobility and postural 
control, G1 achieved better scores on measurement instruments compared to 
G2. But due to the sample loss in the last evaluation due to the COVID-19 
pandemic, we were unable to generalize these results. Conclusion: The 
multicomponent exercise program promoted benefits for both groups of elderly 
people. There was no superiority between the program with single and double 
tasks through the measurement instruments applied. 

 
 
Keywords: Aging. Motor Activity. Postural balance. 
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TÍTULO: Utilização da termografia dinâmica na avaliação do assoalho pélvico 

Resumo 

Introdução: Ao longo da vida da mulher, diversos eventos podem promover 
alterações estruturais e funcionais nos músculos do assoalho pélvico (MAP). 
Antes de qualquer intervenção é de suma importância a avaliação da região. No 
entanto, pouco se sabe sobre avaliação termográfica na região do assoalho 
pélvico, apesar de ser consolidadas em outras áreas. Objetivo: Avaliar a imagem 
dinâmica da região do assoalho pélvico por meio da termografia infravermelha 
de superfície. Métodos: Estudo observacional com voluntárias recrutadas por 
livre demanda na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Todas as 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Em seguida, foi aplicada a ficha de avaliação da pesquisa e, posteriormente, 
realizada a avaliação física e avaliação termográfica. A termografia foi realizada 
no repouso e na contração voluntária máxima, sendo coletados 3 registros 
durante uma contração voluntária máxima. A estatística descritiva foi aplicada 
através de médias, medianas, desvio padrão e frequência. Resultados: A média 
da temperatura corporal foi de 36,45±0,27ºC. A temperatura da sala foi de 
26,04±1,63ºC. A umidade do ar apresentou média de 60,30±8,69%. A 
temperatura mínima do assoalho pélvico foi de 32,09±4,07ºC, a temperatura 
média foi de 35,52±3,81ºC e a temperatura máxima foi de 37,22±3,13ºC. 
Conclusão: Foi possível detectar a temperatura termográfica da região do 
assoalho pélvico durante a contração voluntária. 
 
Palavras-chave: Termografia, Assoalho Pélvico, Músculos 

TITLE: Use of dynamic thermography in the evaluation of the pelvic floor 

Abstract 

Introduction: Throughout the woman's life, several events can promote structural 
and functional changes in the pelvic floor muscles (PFM). Before any intervention, 
it is important to assess this area. However, little is known about thermographic 
evaluation in the pelvic floor region, despite being consolidated in other areas. 
Objective: To evaluate the dynamic image of the pelvic floor region using surface 
infrared thermography. Methods: Observational study with volunteers recruited 
on demand at the Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). All participants 
signed the consent form. Then, the research evaluation form was applied and, 
subsequently, the physical evaluation and thermographic evaluation were 
performed. Thermography was performed at rest and at maximum voluntary 
contraction, with 3 records being collected during a maximum voluntary 
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contraction. Descriptive statistics was applied through means, medians, standard 
deviation and frequency. Results: The average body temperature was 
36.45±0.27ºC. The room temperature was 26.04±1.63ºC. The air humidity 
showed an average of 60.30±8.69%. The minimum temperature of the pelvic floor 
was 32.09±4.07ºC, the average temperature was 35.52±3.81ºC and the 
maximum temperature was 37.22±3.13ºC. Conclusion: It was possible to detect 
the thermographic temperature of the pelvic floor area during voluntary 
contraction. 
 
Keywords: Thermography, Pelvic Floor, Muscles 
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TÍTULO: Composição centesimal do pó da concha da ostra Crassostrea gasar 

Resumo 

A concha da ostra é um resíduo da ostreicultura, representando cerca de 70% 
de sua composição. A concha apresenta alto teor de minerais, principalmente 
CaCO3, sal de cálcio bastante utilizado para suplementos nutricionais e que 
possui efeitos no tempo de prateleira e aspectos sensoriais de alimentos. Assim, 
o presente estudo, teve o objetivo de analisar a composição centesimal do pó de 
concha da ostra em dois lotes de diferentes granulometrias (1° lote-1 mm e 2° 
lote-0,85 mm) e as condições microbiológicas (Salmonella sp/25 g, Coliformes a 
45 °C/g e Mesófilos) do 2° lote. Quanto a composição centesimal, o valor 
expressivo de cinzas foi de 94,90 (0,35) mg/g para o pó de 1,00 mm e 93,45 
(0,44) mg/g para o pó de 0,85 mm, revelando uma elevada presença de 
compostos inorgânicos no resíduo. Em relação as cargas microbiológicas (2° 
lote-0,85 mm), as amostras antes (T1) e após a autoclavagem (T2) apresentaram 
ausência de Salmonella sp./25g e baixa contagem de Coliformes a 45°/g, e a 
autoclavagem, em T2, se mostrou eficiente na redução de mesófilos, viabilizando 
o consumo humano do ponto de vista higiênico sanitário. Assim, concluiu-se que 
o pó da concha da ostra expõe potencial para o enriquecimento de alimentos, 
visto seu elevado conteúdo inorgânico, visando o combate e prevenção das 
deficiências nutricionais e gestão eficiente de resíduos da ostreicultura. Contudo, 
são necessários mais estudos para avaliar a composição inorgânica do resíduo 
e a aplicação em matrizes alimentares. 
 
Palavras-chave: Exoesqueleto. Uso de resíduos sólidos. Composição 

centesimal. 

TITLE: Centesimal composition of the oyster shell Crassostrea gasar 

Abstract 

The oyster shell is an oyster farming waste, representing about 70% of its 
composition. The shell has a high mineral content, mainly CaCO3, a type of 
calcium salt widely used for nutritional supplements and which has effects on 
shelf life and sensory aspects of food. Thus, this study aimed to analyze the 
centesimal composition of oyster shell powder in two batches of different 
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granulometry (1st batch-1 mm and 2nd batch-0.85 mm) and the microbiological 
conditions (Salmonella sp./25 g, Coliforms at 45 °C/g and Mesophils) of the 2nd 
batch. As regards the centesimal composition, the significant value of ash was 
94.90 (0.35) mg/g for the 1.00 mm powder and 93.45 (0.44) mg/g for the 0.85 
mm powder, showing a high presence of inorganic compounds in the residue. 
Regarding microbiological loads (2nd lot-0.85 mm), the samples before (T1) and 
after autoclaving (T2) showed the absence of Salmonella sp./25g and low 
Coliform count at 45°/g, and T2 was efficient in reducing mesophils, enabling 
human consumption from the sanitary point of view. Thus, it was concluded that 
oyster shell dust exposes the potential for food enrichment, due to its high 
inorganic content, aiming at combating and preventing nutritional deficiencies 
and efficient management of oyster farming waste. However, further studies are 
needed to evaluate the inorganic composition of the residue and its application in 
food matrices. 
 
Keywords: Exoskeleton. Use of solid residue. Centesimal composition. 
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TÍTULO: Produção de refeições nos Institutos Federais de Ensino, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte: Avaliação das boas práticas de manipulação 

Resumo 

 

Introdução: O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) visa ofertar 
refeições que atendam às necessidades nutricionais dos seus alunos. O 
objetivo deste trabalho é de avaliar a produção de refeições em restaurantes de 
Institutos Federais de Ensino no que se refere às condições higienicossanitárias. 
Métodos: Os restaurantes foram selecionados por uma amostragem não-
probabilística por conveniência, e foi aplicada uma lista de verificação baseada 
na Resolução RDC nº 216/2004 (Saccol, Stangarlin e Hecktheuer 2013), em 3 
campi localizados na capital do estado do Rio Grande do Norte (2) e na Grande 
Natal (1): Restaurante 1 (R1); Restaurante 2 (R2) e Restaurante 3 (R3). 
Resultados e discussão: Os resultados da avaliação das condições 
higienicossanitárias apontam que R1 obteve uma média de adequação final de 
47%, classificado como “ruim”; o R2 apresentou uma média de adequação final 
de 48%, também classificada como “ruim”; Já o R3 alcançou uma média de 
adequação final de 63%, qualificando-se como “regular”. Conclusão: Vê-se a 
necessidade de mudanças estruturais, de comportamento e gestão nos 
restaurantes desses Institutos, de forma que a legislação sanitária vigente seja 
melhor cumprida e respeitada. 

 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar. Restaurante Institucional. Legislação 

sanitária. 

TITLE: Production of meals at Federal Institutes of Education, Science and 

Technology of Rio Grande do Norte: Evaluation of good handling practices. 

Abstract 
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Introduction: The National School Feeding Program (PNAE) aims to offer meals 
that assurance nutritional needs of its students. The objective of this work is to 
evaluate the production of meals in restaurants of Federal Institutes of Education 
with regard to hygienic-sanitary conditions. Methods: The restaurants were 
selected by a non-probabilistic sampling for convenience, where the checklist 
developed by Saccol, Stangarlin and Hecktheuer (2013) was applied, based on 
Resolution RDC nº 216/2004, in 3 campuses located in the state capital of Rio 
Grande do Norte (2) and at the big city (1): Restaurant 1 (R1); Restaurant 2 (R2) 
and Restaurant 3 (R3). Results and discussion: The results of the evaluation 
of hygienic-sanitary conditions indicate that R1 obtained an average of 47% final 
adequacy, classified as “bad”; R2 showed an average of 48% final adequacy, 
also classified as “bad”; R3, on the other hand, reached a final adequacy average 
of 63%, qualifying as "regular". Conclusion: There is a need for structural 
changes, behavior and management in the restaurants of these Institutes, so that 
the current health legislation is better complied with and respected. 

 
 
Keywords: School meals. Institucional Restaurant. Sanitary legislation. 
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TÍTULO: A historicidade da pós-graduação em enfermagem na UFRN e o 

processo de construção do conhecimento científico (1996 a 1999) 

Resumo 

A pós-graduação desde as últimas décadas constitui-se em um espaço vital para 
as pesquisas no Brasil. Com o seu estímulo, permite à enfermagem consolidar-
se como ciência e desenvolver bases para a sua prática científica. O estudo 
objetiva compreender como se deu a criação do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus 
Natal, os avanços e os desafios. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, 
com abordagem sócio-histórica, fundamentada nos pressupostos teóricos da 
Nova História. Utilizou-se a técnica da História Oral, por meio de entrevista 
semiestruturada com a primeira coordenadora da pós-graduação e duas 
egressas da primeira turma. A partir da análise de conteúdo obtiveram-se as 
categorias ‘Origem, desenvolvimento e desafios do Programa’ e ‘Contribuições 
e avanços do Programa’. Com o início das atividades em 1996, os maiores 
desafios eram a qualificação dos docentes, estrutura física e o credenciamento 
do programa. Posteriormente, foi o de melhorar o impacto das pesquisas e 
publicações e incrementar o desenvolvimento científico. Dentre as contribuições, 
percebem-se o incentivo para a produção científica local, o fortalecimento da 
classe, a capacitação de enfermeiros e docentes. Portanto, o programa 
proporcionou melhores condições para o desenvolvimento da enfermagem no 
estado, refletindo, dessa forma, em avanços para a saúde e a sociedade. 

 
Palavras-chave: História. Enfermagem. Pós-graduação. 

TITLE: The historicity of postgraduate nursing in UFRN and the process of 

construction of scientific knowledge (1996 to 1999) 

Abstract 

 

Post-graduation since the last decades constitutes a vital space for research in 
Brazil. With its encouragement, it allows nursing to consolidate itself as a science 
and develop bases for its scientific practice. The study aims to understand how 
the Nursing Graduate Program at the Federal University of Rio Grande do Norte, 
Natal campus was created, the advances and challenges. It is a qualitative, 
descriptive research, with a socio-historical approach, based on the theoretical 
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assumptions of New History. The Oral History technique was used, through a 
semi-structured interview with the first graduate coordinator and two graduates 
from the first class. From the content analysis, the categories ‘Origin, 
development and challenges of the Program’ and ‘Contributions and advances of 
the Program’ were obtained. With the start of activities in 1996, the biggest 
challenges were the qualification of teachers, physical structure, and the 
accreditation of the program. Subsequently, it was to improve the impact of 
research and publications and increase scientific development. Among the 
contributions, there is the incentive for local scientific production, the 
strengthening of the class, the training of nurses and teachers. Therefore, the 
program provided better conditions for the development of nursing in the state, 
thus reflecting advances in health and society. 

 
 
Keywords: History. Nursing. Post-graduation. 
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TÍTULO: AUMENTO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E QUEBRA DO 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO ATRAVÉS DO AUTOGERECIAMENTO 

Resumo 

O AVC representa uma das maiores causas de incapacidade no cenário global, 
e é a maior causa de incapacidade gerada por distúrbios neurológicos. Após uma 
alta hospitalar ou serviço de reabilitação, mesmo os pacientes que apresentam 
pouco dano funcional, mantêm um comportamento sedentário. Na busca por 
alternativas que afetam o comportamento sedentário na rotina de pacientes do 
AVC, apresente uma proposta de inclusão ou autogerenciamento no seu 
tratamento. Método: Um questionário online foi enviado para Fisioterapeutas da 
região do Trairi. Após a coleta, como questões sobre autogerenciamento foram 
avaliadas. A amostragem não foi probabilística por conveniência. Foi feita uma 
contagem do número de representantes para cada classe de respostas dentro 
das questões. Resultados: Na amostra, 87,5% dos profissionais concordam com 
a importância da cartilha para manutenção das atividades em domicílio. Todos 
os profissionais, de amostra, de acordo com o paciente, devem ser treinados e 
instruídos para que haja manutenção regular das atividades. A metade deles, 
afirma conhecer uma expressão, tempo sedentário e sua relação com a 
funcionalidade e o condicionamento dos pacientes de AVC. Todos os 
profissionais envolvidos usam estratégias de promoção da atividade física e 
diminuem o comportamento sedentário. Conclusão: Apesar de implementar 
como estratégias para quebra de comportamento sedentário, há uma falta 
significativa de conhecimento específico sobre o AVC na amostra. 
 
Palavras-chave: Autogerenciamento, AVC, Atividade Física 

TITLE: The use of self-management by physical therapists to break sedentary 

behavior in the routine of stroke patients. 

Abstract 

Stroke represents a major cause of disability on the global stage, and is a major 
cause of disability caused by neurological disorders. After a hospital discharge or 
rehabilitation service, even patients who have little functional damage remain 
sedentary. In the search for alternatives that affect or sedentary behavior in the 
routine of stroke patients, he presents a proposal for inclusion or self-
management in his treatment. Method: An online questionnaire was sent to 
Physiotherapists in the Trairi region. After collection, how self-management 
issues were assessed. The sampling was not probabilistic for convenience. The 
number of representatives was counted for each class of answers within the 
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questions. Results: In the sample, 87.5% of the professionals agree with the 
importance of the booklet for maintaining activities at home. All sample 
professionals, according to the patient, must be trained and instructed so that 
there is regular maintenance of activities. Half of them say they know an 
expression, sedentary time and its relationship with the functionality and 
conditioning of stroke patients. All professionals involved use strategies to 
promote physical activity and reduce sedentary behavior. Conclusion: Despite 
implementing strategies to break sedentary behavior, there is a significant lack of 
specific knowledge about stroke in the sample. 
 
Keywords: Self-management, Stroke, Physical Activity 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA RADIAÇÃO IONIZANTE SOBRE 

BIOMOLÉCULAS: ANÁLISE DO POLIMORFISMO DOS GENES GSTT1 E 

GSTM1 NOS INDIVÍDUOS DE LAJES PINTADAS, RN-BRASIL 

Resumo 

Conhecer os efeitos da radiação ionizante gerada pelo gás radônio nos 
indivíduos de Lajes Pintadas estabelecendo uma relação entre o polimorfismo 
dos genes GSTT1 e GSTM1 nos permite avaliar o quadro de ação desse 
fenômeno na população avaliada e determinar possíveis cenários genéticos 
clínicos que possam ser apresentados pela metilação dos genes responsáveis 
pela produção de enzimas envolvidas na desintoxicação de xenobióticos. 
 
Palavras-chave: Epigenética. Polimorfismo. Lages Pintadas. Radiação 

Ionizante. Câncer. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECTS OF IONIZING RADIATION ON 

BIOMOLECULES: ANALYSIS OF THE POLYMORPHISM OF GENES GSTT1 

AND GSTM1 IN INDIVIDUALS OF LAJES PINTADAS, RN-BRAZIL 

Abstract 

Knowing the effects of ionizing radiation generated by radon gas in individuals 
from Lajes Pintadas establishing a relationship between the polymorphism of the 
GSTT1 and GSTM1 genes allows us to evaluate the action of this phenomenon 
in the evaluated population and to determine possible clinical genetic scenarios 
that may be presented by methylation of the genes responsible for the production 
of enzymes involved in the detoxification of xenobiotics. 
 
Keywords: Epigenetics. Polymorphism. Lages Pintadas. Ionizing Radiation. 

Câncer. 
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TÍTULO: Correlação entre medidas de auto-relato por sub-grupos de 

comprometimento pós-AVC. 

Resumo 

O projeto de pesquisa intitulado “Correlação das escalas de auto-percepção de 
saúde global com a severidade clínica de pacientes pós-AVC”, não desenvolveu 
trabalhos a cerda dessa temática, uma vez que o projeto foi aceito pelo CEP no 
mês de abril, no período em que a universidade necessitou interromper as 
atividades. Dessa forma, a coordenadora da pesquisa, Roberta de Oliveira 
Cacho, necessitou dar continuidade às atividades acadêmicas de outra maneira. 
Então, foi sugerido como forma de substituir as ações deste plano de trabalho 
que a aluna de iniciação científica a ele vinculada realizasse a adaptação de dois 
trabalhos de conclusão de curso de Fisioterapia, orientado pela prof Roberta, 
para o formato de artigo científico e os submetessem em revistas científicas na 
área da saúde. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia.Reabilitação. Perfil de Impacto da Doença 

TITLE: Correlation between self-report measures by subgroups of post-stroke 

impairment. 

Abstract 

The research project entitled “Correlation of global health self-perception scales 
with the clinical severity of post-stroke patients”, did not develop works around 
this theme, since the project was accepted by CEP in april, in the period when 
the university needed to interrupt activities. Thus, the research coordinator, 
Roberta de Oliveira Cacho, needed to continue the academic activities in another 
way. So, it was suggested as a way of replacing the actions of this work plan that 
the undergraduate student linked to it should adapt two works of conclusion of 
the Physiotherapy course, guided by Prof Roberta, in the format of a scientific 
article and submitted to scientific journals in the health area. 
 
Keywords: Physical Therapy Modalities. Rehabilitation.Sickness Impact Profile 
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TÍTULO: Otimização da extração simultânea de alcaloides e flavonoides da 

Erythrina velutina Willd 

Resumo 

Com o crescente mercado de produtos farmacêuticos oriundos de espécimes 
vegetais, o desenvolvimento de novas estratégias para o isolamento, 
identificação e caracterização destas moléculas vêm a se tornar relevante nos 
dias atuais. O presente estudo visou o desenvolvimento de uma metodologia de 
extração que viabilize a obtenção de extratos com maiores teores dos principais 
constituintes da Erythrina velutina Willd. Os extratos foram obtidos através da 
extração por ultrassom, utilizando o planejamento fatorial completo de três níveis 
e três fatores Box-Behnken visando determinar a melhor combinação de 
variáveis de extração para os constituintes químicos das sementes de Erythrina 
velutina, sendo utilizado diferentes proporções de etanol/água, relação entre a 
massa das sementes/volume do solvente e tempo de extração, como os fatores. 
Os resultados das extrações baseadas no planejamento experimental 
apresentaram as melhores condições extrativas tendo em vista o confronto com 
a área total de picos, número de picos e fator de retenção do maior pico são 
representadas pela proporção etanol/água de 50:50 (%) EtOH:H2O, pela relação 
massa/volume do solvente de 100 mg / 20 ml e, por fim, o tempo de extração 
sendo de 15 minutos. Desta forma, a obtenção simultânea de extratos otimizados 
da Erythrina velutina Willd com maiores rendimentos extrativos de seus 
principais metabólitos secundários, alcaloides e flavonoides, contribui 
significativamente no desenvolvimento de um novo medicamento. 
 
Palavras-chave: Erythrina velutina. Extração. Ultrassom. Planejamento 

experimental. 

TITLE: Optimization of the simultaneous extraction of alkaloids and flavonoids of 

Erythrina velutina Willd. 

Abstract 

The development of new strategies for isolation, identification, and 
characterization of molecules from plants has been highlighted. The major 
interest is due to the growing market for pharmaceutical products. This study 
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aimed to develop an extraction methodology capable to obtain extracts with 
higher levels of the main constituents of Erythrina velutina Willd. The extracts 
were obtained through ultrasound extraction from the complete factorial design 
of three levels and three Box-Behnken factors. The factorial planning aimed to 
determine the best combination of extraction variables for the chemical 
constituents of Erythrina velutina seeds. Therefore, different ethanol-water 
proportions were used, as well as the relation between the seed mass / solvent 
volume and the extraction time. The evaluation of the planning results was based 
on the number of peaks, total peak area and the highest peak retention factor. 
So, the best results found were 50:50 (ethanol:water), 100 mg of seeds to 20 mL 
of solvent and 15 minutes for extraction time. Thus, the simultaneous obtaining 
of optimized extracts of Erythrina velutina Willd with higher extractive yields of its 
main secondary metabolites, alkaloids and flavonoids, contributes significantly to 
the development of a new drug. 
 
Keywords: Erythrina velutina. Extraction. Ultrasound. Experimental design. 
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TÍTULO: SIFILIS CONGÊNITA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 

UMA ANÁLISE ESPACIAL DOS CASOS NOTIFICADOS 

Resumo 

A sífilis passa a ser congênita quando a mulher que cursa com a infecção 
transmite para o feto a carga bacteriana do Treponema pallidum, de maneira 
vertical. Todas as gestantes e suas parcerias sexuais, a fim de evitar essa 
transmissão, devem ser testadas quanto à presença da doença. Um tratamento 
adequado impede a transmissão vertical, porém, caso não haja esse 
acompanhamento, a taxa de infecção pode chegar até 100% nas primeiras fases 
da doença. Objetivou-se analisar as variáveis associadas aos casos notificados 
de Sífilis Congênita no Rio Grande do Norte entre os anos de 2008-2018. Trata-
se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa e qualitativa, a partir 
de dados secundários coletados no Sistema de Informações de Agravos de 
Notificações sobre o número de casos notificados de Sífilis Congênita no Rio 
Grande do Norte. Entre 2008 a 2017 houve um incremento de 296.1% no número 
de casos notificados por ano, já no ano seguinte, em 2018, houve um declínio 
de 51.47%. A baixa escolaridade, usuárias de drogas ilícitas, mulheres não 
brancas, poucas consultas de pré-natal, são alguns fatores que influenciam para 
que a mulher seja contraia a Sífilis. Os resultados obtidos revelam a pertinência 
de se discutir a temática, considerando que o maior índice de mulheres que 
adquirem essa doença são aquelas em que sua realidade sociocultural é mais 
vulnerável. 
 
Palavras-chave: SífilisCongênita DoençasSexualmentetransmissíveis 

Análiseespacial 

TITLE: CONGENITAL SYPHILIS IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE: 

A SPATIAL ANALYSIS OF NOTIFIED CASES 

Abstract 

Syphilis becomes congenital when the woman with the infection transmits the 
bacterial load of Treponema pallidum to the fetus, in a vertical manner. All 
pregnant women and their sexual partners, in order to avoid this transmission, 
should be tested for the presence of the disease. Adequate treatment prevents 
vertical transmission, however, in the absence of such monitoring, the infection 
rate can reach up to 100% in the early stages of the disease. The objective was 
to analyze the variables associated with the notified cases of Congenital Syphilis 
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in Rio Grande do Norte between the years 2008-2018. This is a cross-sectional 
study, with a quantitative and qualitative approach, based on secondary data 
collected in the Information System for Diseases of Notifications on the number 
of notified cases of Congenital Syphilis in Rio Grande do Norte. Between 2008 
and 2017 there was an increase of 296.1% in the number of reported cases per 
year, while in the following year, in 2018, there was a decrease of 51.47%. Low 
education, users of illicit drugs, brown women, few prenatal consultations, are 
some factors that influence women to contract Syphilis. The results obtained 
reveal the relevance of discussing the topic, considering that the highest rate of 
women who acquire this disease are those in which their socio-cultural reality is 
most vulnerable. 
 
Keywords: Congenital Syphilis, Sexually Transmitted Diseases, Spatial Analysis 
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TÍTULO: ATIVIDADE LEISHMANICIDA DE LECTINAS DO FUNGO 

Langermannia bicolor 

Resumo 

A procura por estratégias terapêuticas no tratamento profilático e terapêutico de 
infecções é de extrema importância, pois muitos desses microrganismos ainda 
possuem previsões de controle reservadas, além de causarem moléstias 
debilitantes, a exemplo dos protozoários do complexo Leishmania, endêmicos 
em regiões do Brasil. O tratamento farmacêutico das leishmanioses ainda utiliza 
drogas de alta toxicidade, que além dos danos orgânicos em potencial, estão em 
constante falta nos serviços de saúde. As lectinas, biomoléculas capazes de se 
ligar reversivelmente e de forma específica a carboidratos, são promissoras para 
atuar tanto na sobrevida desses protozoários, como na aglutinação deles, 
auxiliando a caracterização molecular desses microrganismos em seus 
diferentes estágios de vida. Além disso, são descritas como moléculas 
imunomoduladoras, que podem ajudar na indução de respostas inflamatórias 
efetivas contra esses patógenos, bem como atuarem diretamente na sobrevida 
e caracterização dos microrganismos. Ao longo dos anos, os fungos têm sido 
promissoras fontes dessas potentes biomoléculas. A possibilidade de estudos 
com uma lectina inédita, extraída do fungo Langermannia bicolor, contribui de 
forma vantajosa para a descoberta e descrição de compostos com atividades 
biológicas, com destaque para atividade antileishmanicida, como proposto nesse 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Leishmania, Lectina, Atividade leishmanicida, Langermannia 

bicolor 

TITLE: Partial purification and characterization of an isolated lectin from the 

Langermannia bicolor fungus and evaluation of its antileishmanicidal activity 

Abstract 

The search for therapeutic strategies in prophylactic and therapeutic treatment of 
infections is extremely important, since many of these microorganisms still have 
reserved control forecasts, in addition to causing debilitating diseases, such as 
the Leishmania complex protozoa, endemic in regions of Brazil. The 
pharmacologic treatment of leishmaniasis still uses highly toxic drugs, which in 
addition to the potential organic damage, are constantly lacking in health 
services. Lectins, biomolecules able to bind reversibly and in specific way to 
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carbohydrates, are promising to act both in the survival of these protozoa and in 
their agglutination, helping the molecular characterization of these 
microorganisms in their different stages of life. In addition, they are described as 
immunomodulatory molecules, which can help induce effective inflammatory 
responses against these pathogens, as well as act directly on the survival and 
characterization of microorganisms. Over the years, fungi have been promising 
sources of these potent biomolecules. The possibility of studies with an 
unprecedented lectin, extracted from the fungus Langermannia bicolor, 
contributes in an advantageous way to the discovery and description of 
compounds with biological activities, with emphasis on antileishmanicidal activity, 
as proposed in this work. 
 
Keywords: Leishmania, Lectin, antileishmanicidal activity, Langermannia bicolor 
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TÍTULO: ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA, HIPOGLICEMIANTE E 

ANTIOXIDANTE DE FOLHAS E FLORES DE Turnera subulata EM MODELOS 

EXPERIMENTAIS IN VIVO 

Resumo 

O processo inflamatório é uma série complexa de eventos celulares que 
evoluíram para conter ou eliminar os agentes infecciosos e reparar os danos 
teciduais, contudo leva-se em consideração que uma resposta inflamatória 
descontrolada pode contribuir para uma disfunção celular. O extrato da planta 
Turnera subulata tem sido estudado em aplicações xxxx pela sua ação anti-
inflamatória. Apesar do seu uso na medicina popular, estudos que visem a 
comprovação de sua eficácia em modelos de inflamação se fazem amplamente 
necessários. A extração foi feita por decocção em água fervente, durante 10 min, 
e posteriormente o processo de liofilização. O efeito do princípio ativo extraído 
foi avaliado nos processos inflamatórios através do recrutamento de leucócitos 
e da quantificação de citocinas (TNF-alfa, IL1-beta) por meio do modelo de 
peritonite aguda induzido em camundongos. Os resultados foram expressos 
como média ± DP e analisados por ANOVA/Tukey. Conclui-se que os animais 
tratados com Turnera subulata mostraram uma redução significativa no 
recrutamento de leucócitos no local da lesão, bem como uma inibição efetiva das 
citocinas TNF-alfa; e IL1-beta. A dose mais alta (500 mg/kg) promoveu redução 
de 80% da infiltração celular e os extratos reduziram significativamente (p 
<0,001) em torno de 50% da atividade das citocinas (TNF; e IL1-beta) em todas 
as doses testadas. 
 
Palavras-chave: Turnera; Inflamação; Terapêutica 

TITLE: ANTI-INFLAMATORY, HYPOGLICEMENT AND ANTIOXIDENT 

ACTIVITY OF LEAF AND FLORES OF TURN subulata IN EXPERIMENTAL 

MODELS IN VIVO 

Abstract 

The inflammatory process is a complex series of cellular events that have evolved 
to contain or eliminate infectious agents and repair tissue damage, however it is 
taken into account that an uncontrolled inflammatory response can contribute to 
cellular dysfunction. The Turnera subulata plant extract has been studied in xxxx 
applications for its anti-inflammatory action. Despite its use in folk medicine, 
studies aimed at proving its effectiveness in inflammatory models are widely 
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needed. The extraction was done by decoction in boiling water, for 10 min, and 
later the freeze-drying process. The effect of the extracted active ingredient was 
evaluated in inflammatory processes through recruitment of leukocytes and 
quantification of cytokines (TNF-alpha, IL1-beta) through the model of acute 
peritonitis induced in mice. The results were expressed as mean ± SD and 
analyzed by ANOVA/Tukey. It was concluded that the animals treated with 
Turnera subulata showed a significant reduction in recruitment of leukocytes at 
the site of injury, as well as an effective inhibition of cytokines TNF-alpha; and 
IL1-beta. The highest dose (500 mg/kg) promoted an 80% reduction in cell 
infiltration and the extracts significantly reduced (p <0.001) around 50% of 
cytokine activity (TNF; and IL1-beta) in all tested doses. 
 
Keywords: Turnera; inflammation, therapy. 
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TÍTULO: Estudos da evolução da sequência e da estrutura das enzimas 

Isocitrato liase e malato sintase e relações com a sua diversidade funcional 

Resumo 

 

O ciclo do glioxilato é uma via importante durante a germinação e o 
desenvolvimento inicial das oleaginosas, permitindo a utilização de carbonos 
provenientes de moléculas de ácidos graxos para a síntese de carboidratos. Este 
ciclo é uma variação do Ciclo do Ácido Tricarboxílico, sem as etapas de 
descarboxilação, que são substituídas pelas reações das enzimas malato 
sintase (MLS) e isocitrato liase (ICL). Tais enzimas têm ocorrência em vários 
eucariontes, mesmo naqueles que não possuem atividade registrada desse 
ciclo. Neste sentido, pretende-se investigar as modificações estruturais e nas 
sequências de aminoácidos dessas duas enzimas em diversos organismos e 
associá-las ao surgimento de módulos funcionais. Para isso, foram usadas 
abordagens in-silico para obtenção de modelos estruturais de ambas as 
enzimas. Os resultados apontam para um padrão de conservação relativamente 
elevado entre domínios funcionais e sítios críticos de interação com os ligantes 
da MLS e ICL.  

 
 
Palavras-chave: Malato Sintase. Isocitrato Liase. Viridiplantae. Modelagem de 

proteína 

TITLE: Studies of the evolution of the sequence and structure of the enzymes 

Isocitrate lyase and malate synthase and relationships with their functional 

diversity 

Abstract 

 

The glyoxylate cycle is an important pathway during the germination and initial 
development of oilseeds, allowing the use of carbons from fatty acid molecules 
for the synthesis of carbohydrates. This cycle is a variation of the Tricarboxylic 
Acid Cycle, without the decarboxylation steps, which are replaced by the 
reactions of the enzymes malate synthase (MLS) and isocitrate lyase (ICL). Such 
enzymes occur in several eukaryotes, even in those that have no recorded 
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activity in that cycle. In this sense, we intend to investigate the structural changes 
and the amino acid sequences of these two enzymes in different organisms and 
associate them with the emergence of functional modules. For this, in-silico 
approaches were used to obtain structural models of both enzymes. The results 
point to a relatively high conservation pattern between functional domains and 
critical sites of interaction with the MLS and ICL ligands. 

 
 
Keywords: Malate Synthase. Liase isocitrate. Viridiplantae. Protein modeling. 
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TÍTULO: Comparação de duas coortes de idosos em relação ao grau de ataque 

de cárie e edentulismo 

Resumo 

O presente estudo objetiva comparar o perfil de saúde bucal através de 
estimativas do grau de ataque de cárie e edentulismo em duas coortes. Trata-se 
de uma análise longitudinal de duas coortes de idosos: institucionalizados, de 
Natal/RN e não institucionalizados, de Macaíba/RN. A coleta de dados se deu 
por entrevistas e exame epidemiológico intraoral. Um total de 128 idosos foram 
acompanhados em duas ondas, sendo 67% do sexo feminino e a maior média 
de idade referindo-se aos institucionalizados. Entre as ondas, houve um 
aumento na média do CPO-d de 24,54 (±6,80) para 25,65 (±6,64) nos idosos 
não institucionalizados, de 25,95 (±4,76) para 27,30 (±4,59) nos idosos de 
instituição filantrópica e de 23,77 (±3,27) para 23,92 (±2,93) nos idosos de 
instituição privada. A média de elementos dentários com cárie radicular entre 
uma onda e outra foi de 2,68 (±4,48) para 0,46 (±0,96) nos idosos não 
institucionalizados, de 1,05 (±2,04) para 0,76 (±1,15) nos idosos de instituição 
filantrópica e de 0,69 (±1,38) para 1,46 (±1,39) nos idosos de instituição privada. 
A média do número de dentes entre uma onda e outra reduziu de 11,26 (±8,03) 
para 7,67 (±7,50) nos idosos não institucionalizados, de 9,91 (±5,46) para 9,29 
(±6,97) nos idosos de instituição filantrópica e de 14,46 (±8,14) para 13,69 
(±7,19) nos idosos de instituição privada. Conclui-se que a prática odontológica 
mutiladora ainda é uma realidade e há necessidade de maior atenção voltada à 
saúde bucal para ambas as coortes. 
 
Palavras-chave: Idoso. Cárie radicular. Perda de dente. 

TITLE: COMPARISON OF TWO COHORT OF ELDERLY IN RELATION TO THE 

DEGREE OF CARIES AND EDENTULISM ATTACK 

Abstract 

The study aims to compare the oral health profile through estimates of the degree 
of caries attack and edentulism in two cohorts. This is a longitudinal analysis of 
two elderly cohorts: institutionalized, from Natal/RN and non-institutionalized, 
from Macaíba/RN. Data collection took place through interviews and intraoral 
epidemiological examination. A total of 128 elderly people were followed in two 
waves, with 67% being female and the highest average age referring to 
institutionalized individuals. Among the waves, there was an increase in the mean 
CPO-d from 24,54(±6,80) to 25,65(±6,64) in non-institutionalized elderly, from 
25,95(±4,76) to 27,30(±4,59) in the elderly from a philanthropic institution and 
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from 23,77(±3,27) to 23,92(±2,93) in the elderly from a private institution. The 
average number of dental elements with root caries between one wave and 
another was 2,68(± 4,48) to 0,46(±0,96) in non-institutionalized elderly, from 
1,05(±2,04) for 0,76(±1,15) in the elderly from a philanthropic institution and from 
0,69(±1,38) to 1,46(±1,39) in the elderly from a private institution. The average 
number of teeth between waves decreased from 11,26(±8,03) to 7,67(± 7,50) in 
non-institutionalized elderly, from 9,91(±5,46) to 9,29(±6,97) in the elderly from a 
philanthropic institution and from 14,46(±8,14) to 13,69(±7,19) in the elderly from 
a private institution. It is concluded that there is a need for greater attention to 
oral health for both cohorts. 
 
Keywords: Health Services for the Aged. Root Caries. Tooth Loss. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE SOFTWARES SIMULADORES NO 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA ANÁLISE DE 

ALCALÓIDES E FLAVONOIDES DE Erythrina velutina Willd 

Resumo 

 

A busca por produtos naturais com potencial terapêutico levou a descoberta das 
propriedades da Erythrina velutina willd para o tratamento de variadas doenças. 
Seus efeitos farmacológicos são decorrentes da presença dos metabólitos 
secundários, como os alcaloides e os favonoides. Para o desenvolvimento da 
metodologia de análise dos componentes do extrato vegetal podem ser 
utilizados softwares simuladores que irão prever as condições ideais do método. 
O software escolhido foi o ChromSword Auto Rapid o qual gera gráficos 
tridimensionais que estabelecem a região robusta do método. O 
desenvolvimento do método foi dividido em três etapas, inicialmente a simulação 
cromatográfica em software, seguido da análise das condições analíticas ideais 
e por fim a transferência de método de HPLC para UHPLC. A fim de otimizar a 
extração simultânea dos constituintes químicos das sementes de Erythrina 
velutina, foi realizado um planejamento multifatorial de três níveis e três fatores 
Box-Behnken para determinar a melhor combinação de variáveis de extração. 
Este delineamento experimental possui efeito sobre a área total, número de picos 
e o maior fator de retenção. As melhores condições foram aquelas que utilizaram 
o volume de injeção de 2 µL e fluxo da fase móvel de 0,5 mL/min, pois 
propiciaram a obtenção de picos com maior intensidade na análise 
cromatográfica. A utilização de softwares proporciona maior eficiência ao 
método, redução do consumo de solventes e de formação de resíduos tóxicos. 

 
 
Palavras-chave: Erythrina velutina willd.. Software simulador. Método 

cromatográfico. 

TITLE: APPLICATION OF SIMULATOR SOFTWARE IN THE DEVELOPMENT 

OF ANALYTICAL METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF Erythrina velutina Willd 
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Abstract 

The search for natural products with therapeutic potential led to the discovery of 
the properties of Erythrina velutina willd for the treatment of various diseases. Its 
pharmacological effects are due to the presence of secondary metabolites, such 
as alkaloides and favonoides. For the development of the methodology of 
analysis of the components of the plant extract, simulator software can be used 
that will predict the ideal conditions of the method. The software chosen was 
ChromSword Auto Rapid which generates three-dimensional graphics. The 
development of the method was divided into three stages, initially the 
chromatographic simulation in software, followed by the analysis of the ideal 
analytical conditions and finally the transfer of HPLC method to UHPLC. In order 
to optimize the simultaneous extraction of the chemical constituents of Erythrina 
velutina seeds, a multifactorial planning of three levels and three Box-Behnken 
factors was carried out to determine the best combination of extraction variables. 
This experimental design has an effect on the total area, number of peaks and 
the highest retention factor. The best conditions were those that used the injection 
volume of 2 μL and flow of the mobile phase of 0.5 mL/min, because they allowed 
the obtaining of peaks with greater intensity in chromatographic analysis. The use 
of software provides greater efficiency to the method, reduction of solvent 
consumption and formation of toxic residues. 
 
Keywords: Erythrina velutina willd. Simulator software. Chromatographic method. 
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TÍTULO: Inibição da atividade de reparo de APE1/Ref-1 reduz a expressão de 

oncogenes alvos de RARG sob estimulação inflamatória 

Resumo 

A endonuclease apurínica/apirimidínica 1 (APE1/Ref-1) é uma enzima de 
mamíferos que atua na via de reparo por excisão de bases através de sua porção 
C-terminal. Devido a sua porção N-terminal, APE1 exerce sua função redox, 
reduzindo fatores de transcrição e afetando suas atividades. Em estudos 
anteriores, observou-se que genes alvo do receptor de ácido retinóico gama 
(RARG) foram regulados negativamente após o tratamento de monócitos U937 
com lipopolissacarídeo e metoxiamina, um inibidor da atividade de endonuclease 
de APE1, entretanto, pouco se a respeito. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
analisar detalhadamente as relações entre a atividade transcricional de RARG e 
as funções de APE1. Os processos biológicos e vias metabólicas mais afetadas 
pela redução da expressão dos alvos do receptor foram avaliadas por análises 
de bioinformática. Processos associados à transcrição e ao metabolismo de RNA 
e proteínas foram significativamente relacionados aos alvos de RARG, sendo os 
genes HSPA8 e KRAS importantes reguladores. Vias referentes a câncer, como 
leucemia mieloide crônica e câncer pancreático, foram significativamente 
associadas aos alvos do receptor. Os principais genes envolvidos nessas vias 
são oncogenes, tendo AKT3 e KRAS um destaque maior. Diminuir a expressão 
dos genes alvos de RARG inibindo o reparo de sítios abásicos por APE1 sob 
condições inflamatórias pode ser uma alternativa para o tratamento de câncer, 
porém, mais estudos são necessários. 

 
Palavras-chave: Regulação transcricional. Interação proteína-proteína. APE1. 

RARG. 

TITLE: Inhibition of APE1/Ref-1 repair activity reduces the expression of RARG 

target oncogenes under inflammatory stimulation 

Abstract 

The apurine/apyrimidine endonuclease 1 (APE1/Ref-1) is a mammalian enzyme 
that acts on base excision repair pathway through its C-terminal portion. Due to 
its N-terminal portion, APE1 exerts its redox function, reducing transcription 
factors and affecting your activities. In previous studies, it was observed that 
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retinoic acid receptor gamma (RARG) target genes were down-regulated after 
treatment of U937 monocytes with lipopolysaccharide and methoxyamine, an 
inhibitor of APE1 endonuclease activity, however, little is known about that. 
Therefore, the aim of this work was to analyze in more detail the relationships 
between RARG transcriptional activity and APE1 functions. The biological 
processes and metabolic pathways most affected by the reduced expression of 
the receptor targets were assessed by bioinformatics analysis. Processes 
associated with transcription and RNA and protein metabolism were significantly 
related to the RARG targets, with HSPA8 and KRAS genes being important 
regulators. Cancer-related pathways, such as chronic myeloid leukemia and 
pancreatic cancer, were significantly associated with the receptor targets. The 
main genes involved in these pathways are oncogenes, with AKT3 and KRAS 
standing out more. Decreasing the expression of the RARG target genes by 
inhibiting the repair of abasic sites by APE1 under inflammatory conditions may 
be an alternative for cancer treatment, however, further studies are needed. 
 
Keywords: Transcriptional regulation. Protein-protein interaction. APE1. RARG. 
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TÍTULO: Associação da disfagia com risco nutricional e comorbidades em 

pacientes atendidos no ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes 

Resumo 

A disfagia orofaríngea em seus mais diversos graus acarreta mudanças 
importantes na forma do paciente se alimentar e isso tem levado a 
consequências marcantes na qualidade de vida desses pacientes. Este trabalho 
teve o objetivo de avaliar a presença da disfagia orofaríngea dos pacientes 
atendidos no ambulatório de disfagia do serviço de otorrinolaringologia do 
Hospital Universitário Onofre Lopes com a qualidade de vida referida através do 
questionário Dysphagia Handicap Index (DHI). A frequência dos atendimentos 
foi de uma vez por semana por um período de 06 meses em avaliação 
multidisciplinar composta por médicos otorrinos, fonoaudiólogos e nutricionistas. 
A avaliação da disfagia foi feita através da videoendoscopia da deglutição (VED). 
Foram atendidos um total de 22 pacientes com mediana de idade de 68 anos. 
Desses, a patologia mais prevalente foi o Acidente Vascular Encefálico – AVE. 
Pigarro, engasgos para consistência líquida e sensação de alimento parado 
(entalo) foram as principais queixas informadas. Quando aplicado o questionário 
DHI 61,1% dos pacientes tiveram seu valor total acima da média considerada 
normal e 94,4% tiveram a percepção individual do quadro como moderado ou 
grave. Logo, podemos concluir que existe de fato uma relação com alteração da 
qualidade de vida nos pacientes acometidos por distúrbios da deglutição, 
ressaltando a importância da equipe multiprofissional no cuidado e reabilitação 
desse paciente, bem como a necessidade de apoio psicossocial. 
 
Palavras-chave: transtorno da deglutição, estado nutricional, qualidade de vida; 

TITLE: EVALUATION OF PATIENTS WITH SWALLOWING DIFFICULTY 

ATTENDED IN THE ENT ENT AMBULATORY OF THE UNIVERSITY 

HOSPITAL ONOFRE LOPES AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE 

QUALITY OF LIFE 

Abstract 

Oropharyngeal dysphagia in its most diverse degrees leads to important changes 
in the way patients eat and this has led to marked consequences on the quality 
of life of these patients. This study aimed to assess the presence of 
oropharyngeal dysphagia in patients seen at the dysphagia outpatient clinic of 
the otorhinolaryngology service at Hospital Universitário Onofre Lopes with the 
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quality of life referred to through the Dysphagia Handicap Index (DHI) 
questionnaire. The frequency of consultations was once a week for a period of 
06 months in a multidisciplinary evaluation composed of ENT doctors, speech 
therapists and nutritionists. The assessment of dysphagia was made through 
swallowing videoendoscopy (VED). A total of 22 patients with a median age of 68 
years were seen. Of these, the most prevalent pathology was Stroke - Stroke. 
Clearing throat, gagging for liquid consistency and feeling of stopped food 
(entalo) were the main complaints reported. When the DHI questionnaire was 
applied, 61.1% of the patients had their total value above the average considered 
normal and 94.4% had the individual's perception of the condition as moderate 
or severe. Therefore, we can conclude that there is in fact a relationship with 
changes in the quality of life of patients affected by swallowing disorders, 
emphasizing the importance of the multidisciplinary team in the care and 
rehabilitation of this patient, as well as the need for psychosocial support. 
 
Keywords: swallowing disorder, nutritional status, quality of life. 
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TÍTULO: Comparação de duas coortes de idosos em relação ao uso de 

necessidade de próteses 

Resumo 

A transição demográfica que a população brasileira está protagonizando, 
demonstra o aumento da população idosa, e isso exige a adequação do sistema 
de saúde. Com isso, é profícuo o estudo acerca da reabilitação protética vista à 
grande perda dentária que apresentam. O estudo avaliou longitudinalmente o 
uso e necessidade de prótese de duas coortes em busca de possíveis problemas 
na reabilitação destes. A amostra composta por duas coortes é formada por 34 
idosos institucionalizados, com maior média etária e a segunda por 94 idosos 
não institucionalizados. O uso de prótese superior para os idosos IN entre as 
ondas foi de 33% para 37,4%, para os idosos F de 23,8% para 20% e os idosos 
P mantiveram sua porcentagem de uso (23,1%). Quanto à necessidade de 
prótese superior, os idosos F possuíam a maior necessidade, que variou de 
100% para 95%, os idosos NI foram de 80,9% para 82,2% e os idosos P de 
92,3% para 83,3%. O uso de prótese inferior variou de 4,8% para 10% entre as 
duas ondas para os idosos F, de 6,4% para 8,8% para os idosos NI e continuou 
constante em 0% para os idosos P. Por sua vez quanto a necessidade, os idosos 
F reduziram de 100% para 95%, contra a diminuição de 84,6% para 69,2% entre 
as ondas para os idosos P e de 93,6% para 84,3% no caso dos idosos NI. O uso 
de prótese aumentou quando analisado em termos gerais, enquanto a sua 
necessidade diminuiu diante do tempo do estudo, ressaltando a necessidade da 
incorporação do cuidado com a saúde bucal na rotina do idoso. 
 
Palavras-chave: Saúde-bucal; idoso; prótese 

TITLE: COMPARISON OF TWO COORTS OF ELDERLY IN RELATION TO THE 

USE AND NEED FOR PROSTHESIS 

Abstract 

The demographic transition that the Brazilian population is experiencing, 
demonstrates the increase in the elderly population, and this requires the 
adequacy of the health system. Thus, the study on prosthetic rehabilitation is 
useful in view of the great tooth loss they present. The study longitudinally 
evaluated the use and need for prostheses from two cohorts in search of possible 
problems in their rehabilitation. The sample is formed by 34 institutionalized 
elderly people, with a higher average age, and the second by 94 non-
institutionalized elderly people. The use of upper prosthesis for elderly IN 
between waves was 33% to 37.4%, for elderly F from 23.8% to 20% and elderly 
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P maintained their percentage of use (23.1%). As for the need for a superior 
prosthesis, the elderly F had the greatest need, which varied from 100% to 95%, 
the elderly NI were from 80.9% to 82.2% and the elderly P from 92.3% to 83, 3%. 
The use of a lower prosthesis varied from 4.8% to 10% between the two waves 
for the elderly F, from 6.4% to 8.8% for the elderly NI and remained constant at 
0% for the elderly P. As for the need, the elderly F decreased from 100% to 95%, 
against the decrease from 84.6% to 69.2% between waves for the elderly P and 
from 93.6% to 84.3% in the case of NI elderly people. The use of prostheses 
increased when analyzed in general terms, while their need decreased in view of 
the study time, emphasizing the need to incorporate oral health care into the 
elderly's routine. 
 
Keywords: Oral health; old man; prosthesis. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA ANTES E APÓS O AVC: 

correlação com a severidade do AVC 

Resumo 

O AVC é a terceira maior causa incapacidade e a segunda em mortalidade no 
mundo, o mesmo está relacionado com o risco em doenças cardiovasculares. 
Estudos recentes mostram que o elevado comportamento sedentário tem efeitos 
prejudiciais à saúde, dentre eles um maior risco de incidência de doenças 
cardiovasculares. Existem fortes evidências corroborando a associação entre 
elevado tempo sedentário e incidência de doenças cardiovasculares e 
mortalidade em indivíduos adultos. O trabalho realizado que visou analisar a 
existência de uma relação entre o tempo sedentário após a lesão e o 
comprometimento motor de membros inferiores dos pacientes com AVC. Foram 
analisados ao todo 17 pacientes, com diagnóstico de AVC na fase crônica, da 
Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi. 
Utilizou-se da seção 5 do Questionário IPAQ para avaliar o tempo sedentário e 
a Escala de Fugl-Meyer subseção de membros inferiores, para analisar a função 
motora dos membros inferiores. Os dados foram expressos em mediana por 
serem não-paramétricos. Os pacientes permaneciam Md=10,5 horas de tempo 
sedentário durante a semana e Md=13 horas durante o final de semana e 
pontuaram Md=12 pontos (35,3%) na Fugl-Meyer MMII. Com o trabalho 
podemos observar que quanto melhor o desempenho físico mostrado pela Fugl-
Meyer MMII, menor o tempo sentado dos pacientes. Sendo assim um maior 
tempo sedentário em pacientes com AVC está relacionado ao comprometimento 
motor dos membros inferiores. 
 
Palavras-chave: AVC, Comportamento sedentário, tempo sedentário 

TITLE: ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY LEVEL BEFORE AND AFTER 

STROKE: correlation with the severity of stroke 

Abstract 

Stroke is the third leading cause of disability and the second leading mortality in 
the world, the same is related to the risk in cardiovascular diseases. Recent 
studies show that the high sedentary behavior has harmful effects on health, 
among them a higher risk of incidence of cardiovascular diseases. There is strong 
evidence to support the association between high sedentary time and the 
incidence of cardiovascular disease and mortality in adult individuals. The work 
carried out that aimed to analyze the existence of a relationship between 
sedentary time after the injury and the lower limb motor impairment of stroke 
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patients. A total of 17 patients with a diagnosis of stroke in the chronic phase 
were analyzed at the Clínica Escola de Fisioterapia of the Faculty of Health 
Sciences of Trairi. Section 5 of the IPAQ Questionnaire was used to assess 
sedentary time and the Fugl-Meyer Scale subsection of lower limbs, to analyze 
the motor function of lower limbs. The data were expressed as medians as they 
are non-parametric. Patients remained Md = 10.5 hours of sedentary time during 
the week and Md = 13 hours during the weekend and scored Md = 12 points 
(35.3%) in the Fugl-Meyer MMII. With the work we can observe that the better 
the physical performance shown by the Fugl-Meyer MMII, the less the patients' 
sitting time. Thus, a longer sedentary time in stroke patients is related to lower 
limb motor impairment. 
 
Keywords: Stroke, sedentary behavior, sedentary time 
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TÍTULO: Preditores clínicos e diagnóstico da Doença Trofoblástica Gestacional: 

uma revisão sistemática 

Resumo 

A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) é uma complicação da gravidez em 
que há proliferação anormal do tecido trofoblástico, podendo ser de natureza 
benigna ou maligna, quando se torna uma Neoplasia Trofoblástica Gestacional 
(NTG). Apesar da sua influência na saúde materno-fetal, não se tem 
estabelecido os fatores associados à evolução de uma DTG para uma NTG. 
Objetivou-se, portanto, realizar uma revisão sistemática da literatura, visando 
estabelecer quais os preditores clínicos indicativos da evolução da DTG para 
uma NTG. Para a produção da revisão sistemática, serão incluídos estudos 
primários que abordem a temática, sem restrição de idioma ou ano, a partir da 
seguinte pergunta focada: “Quais os preditores clínicos indicativos da evolução 
da DTG para uma NTG?”. Com a análise preliminar de 50 títulos e abstracts, 
percebeu-se que o fator de transcrição SALL4 em células tumorais circulantes 
derivadas de NTG e molas hidatiformes pode ser utilizado como um marcador 
para o diagnóstico da NTG. Ainda, a obesidade materna é um fator externo que 
provoca alteração do desenvolvimento placentário, podendo estar relacionada, 
inclusive, ao aparecimento de NTG. A maioria dos estudos apresenta a 
modulação e replicação de proteínas e genes como os fatores preponderantes 
para o desenvolvimento da DTG e sua evolução para uma NTG. Novos estudos 
são necessários para se conhecer melhor estas proteínas e de que forma a 
transcrição gênica, a partir delas, tem levado a incidência da NTG. 
 
Palavras-chave: Trofoblasto. Mola hidatiforme. Neoplasia Trofoblástica 

Gestacional. 

TITLE: Clinical predictors and diagnosis of Gestational Trophoblastic Disease: a 

systematic review 

Abstract 

Gestational Trophoblastic Disease (GTD) is a complication of pregnancy in which 
there is abnormal proliferation of trophoblastic tissue, which can be benign or 
malignant in nature, when it becomes a Gestational Trophoblastic Neoplasm 
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(GTN). Despite its influence on maternal and fetal health, the factors associated 
with the evolution from a GTD to a GTN have not been established. The objective, 
therefore, was to carry out a systematic review of the literature, in order to 
establish which clinical predictors are indicative of the evolution of the GTD to a 
GTN. For the production of the systematic review, primary studies that address 
the theme, without language or year restriction, will be included, based on the 
following focused question: “What are the clinical predictors of the evolution of 
GTD to a GTN?”. With the preliminary analysis of 50 titles and abstracts, it was 
realized that the transcription factor SALL4 in circulating tumor cells derived from 
GTN and hydatidiform springs can be used as a marker for the diagnosis of GTN. 
In addition, maternal obesity is an external factor that causes changes in 
placental development, which may even be related to the appearance of GTN. 
Most studies present the modulation and replication of proteins and genes as the 
preponderant factors for the development of GTD and its evolution to an GTN. 
Further studies are needed to better understand these proteins and how gene 
transcription from them has led to the incidence of GTN. 
 
Keywords: Trophoblast. Hydatidiform mole. Gestational Trophoblastic Neoplasia. 
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TÍTULO: Elaboração de produtos derivados dos frutos da cactácea Opuntia 

dillenii (Ker-Gawl) Haw. 

Resumo 

Devido às problemáticas do semiárido brasileiro em relação à disponibilidade de 
água e alimento durante os períodos de estiagem, buscou-se desenvolver polpas 
de fruta congelada e em pó, agregando-se, dessa maneira, valor econômico e 
nutricional à matéria-prima. Para tal, utilizou-se da Opuntia Dillenii (Ker-Gawl) 
Haw, cultivada no interior do Rio Grande do Norte. A polpa foi obtida através de 
uma despolpadeira de único efeito, e a polpa em pó, por meio do métodofoam-
mat drying. Além disso, foram encontradas características sensoriais 
muitíssimas interessantes, como a coloração intensa proporcionada pela fruta 
aos produtos finais. Destaca-se ainda as possibilidades do beneficiamento de 
cactáceas e sua importância para o desenvolvimento sustentável. 

 
Palavras-chave: Polpa de fruta congelada; polpa em pó; beneficiamento de 

cactáceas. 

TITLE: Elaboration of products derived from the fruits of the Opuntia dillenii (Ker-

Gawl) Haw. 

Abstract 

 

Due to the problems of the Brazilian semiarid region in relation to the availability 
of water and food during the dry periods, we sought to develop frozen and 
powdered fruit pulps, thus adding economic and nutritional value to the raw 
material. For this, Opuntia Dillenii (Ker-Gawl) Haw was used, grown in the interior 
of Rio Grande do Norte. The pulp was obtained through a single-effect pulper, 
and the powder pulp, using the method of drying-mat. In addition, very interesting 
sensory characteristics were found, such as the intense coloring provided by the 
fruit to the final products. It also highlights the possibilities for the improvement of 
cacti and its importance for sustainable development. 
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Keywords: Frozen fruit pulp; powdered pulp; beneficiation of cacti. 
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TÍTULO: Seleção de iniciadores moleculares ISSR como subsídio para estudos 

genéticos da Bowdichia virgilioides Kunth 

Resumo 

 

A Bowdichia virgilioides Kunth, espécie com potencial madeireiro e ornamental, 
está presente no domínio fitogeográfico Mata Atlântica. Devido a vulnerabilidade 
desse bioma e a importância econômica da espécie, torna-se necessário o 
monitoramento da variabilidade genética das populações inseridas nessa 
fitofisionomia. Neste estudo, objetivou-se selecionar iniciadores moleculares 
Inter Simple Sequence Repeats - ISSR para estudos de genética de populações 
da B. virgilioides. Foram coletadas amostras foliares de cinco indivíduos na 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias (UECIA), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no município de 
Macaíba/RN. Testou-se trinta iniciadores e destes foram selecionados doze, os 
quais se destacaram por apresentarem maior qualidade e quantidade de locos 
amplificados. Os iniciadores selecionados foram UBC 807, UBC 809, UBC 818, 
UBC 821, UBC 825, UBC 826, UBC 842, UBC 851, UBC 857, UBC 859, UBC 
862, UBC 880, que geraram juntos um quantitativo de 45 locos obtidos. 

 
 
Palavras-chave: sucupira-preta, marcadores, primer, conservation in situ, 

diversidade 

TITLE: Selection of ISSR molecular primers as support for genetic studies of 

Bowdichia virgilioides Kunth 

Abstract 

 

Bowdichia virgilioides Kunth, specie with potencial for wood and ornamental use, 
it is inserted in the Atlantic Forest domain. Due to vulnerability of this bioma and 
economic importance of the specie, the monitoring of variability genetic of 
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populations inserted in this phytophysiognomy is necessary. In the research 
study, we aimed to select Inter Simple Sequence Repeats - ISSR markers for 
genetic studies of populations of B. virgilioides. Leaf samples were collected from 
fiveindividuals at the Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
(UECIA) of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), in the 
municipality of Macaíba/RN. Thirty primers were tested and 12 were selected, 
which stood out because they presented higher number of loci with better 
visualization. The selected were UBC 807, UBC 809, UBC 818, UBC 821, UBC 
825, UBC 826, UBC 842, UBC 851, UBC 857, UBC 859, UBC 862, UBC 880, 
providing a total of 45 loci. 

 
 
Keywords: sucupira-preta, markers, primer, conservation in situ, diversity 
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TÍTULO: A CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM UM MUNICÍPIO DE 

PEQUENO PORTE NO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
No contexto atual torna-se cada vez mais útil trabalhar aspectos da segurança 
do paciente. Nesse sentido, abordar temas relevantes para obtenção de 
resultados satisfatórios é de extrema importância, como a implantação de NSP 
(Núcleo de Segurança do Paciente). O presente projeto foi desenvolvido por uma 
mestranda de curso de mestrado profissional da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e contou com a participação de estudante de graduação 
viabilizando assim a interação entre a Graduação e a Pós-Graduação. O objetivo 
da pesquisa foi avaliar os conhecimentos de profissionais de saúde sobre a 
segurança do paciente em um ciclo de melhoria em que a intervenção incluiu a 
implantação de um NSP. Trata-se de um estudo de natureza quantitativa tendo 
como instrumento o “Medical Office Survey on Patient Safety Culture” 
(MOSPSC). Os resultados encontrados reafirmam a importância da implantação 
de Núcleos de Segurança do Paciente, considerando o impacto positivo em 
relação ao conhecimento dos profissionais de saúde sobre a cultura de 
segurança e a potencial melhoria na qualidade da assistência. 
 
 
 

Não é possível exibir 
esta imagem.
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Primária à Saúde 

TITLE: PATIENT SAFETY CULTURE: FROM PRIMARY CARE TO THE 

HOSPITAL 

Abstract 

 
 
  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
In the current context, it becomes increasingly useful to work on aspects of patient 
safety. In this sense, addressing relevant topics to obtain satisfactory results is 
extremely important, such as the implementation of NSP (Nucleus for Patient 
Safety). This project was developed by a master's student of a professional 
master's course at the Federal University of Rio Grande do Norte and had the 
participation of an undergraduate student, thus enabling the interaction between 
undergraduate and graduate courses. The objective of the research was to 
evaluate the knowledge of health professionals on patient safety in an 
improvement cycle in which the intervention included the implantation of an NSP. 
It is a quantitative study using the “Medical Office Survey on Patient Safety 
Culture” (MOSPSC). The results found reaffirm the importance of implementing 
Patient Safety Centers, considering the positive impact in relation to the 
knowledge of health professionals about the safety culture and the potential 
improvement in the quality of care. 
 
 
 
Keywords: Patient Safety. Quality Improvement . Primary Health Care 

A imagem vinculada 
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TÍTULO: Estudo analítico dos preditores clínicos indicativos de Neoplasia 

Trofoblástica Gestacional pós Mola Hidatiforme 

Resumo 

A doença trofoblástica gestacional (DTG) corresponde a um grupo de doenças 
que estão diretamente ligados á proliferação celular desordenada do tecido 
trofoblástico, tendo formas variadas de evolução e etiologia desconhecida. De 
acordo com esta evolução e invasão das camadas uterinas, pode haver um 
avanço para neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), a forma maligna da DTG. 
Neste sentido, este estudo tem por objetivo o rastreamento dos preditores 
clínicos indicativos da evolução da DTG para NTG. Trata-se de um estudo 
transversal retrospectivo, baseado na coleta de dados terciários dos prontuários 
das pacientes atendidas, entre o período referente a 1999 até o ano de 2020, no 
Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional (ADTG) localizado na 
Maternidade Januário Cicco no Município (MEJC), Natal-RN. Após aprovação 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, iniciou-se a coleta dos 
contatos das pacientes para apresentação do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). As atividades foram suspensas nesta fase, devido à 
necessidade de isolamento social trazida pela pandemia da COVID-19. Para se 
conhecer os riscos que a DTG e sua evolução para NTG podem trazer à saúde 
materno-fetal, torna-se necessário o rastreamento dos preditores clínicos 
indicativos do avanço desta doença. Sendo o ADTG/MEJC o único centro de 
referência no Estado do RN para o tratamento desta doença, o desenvolvimento 
desta pesquisa trará grandes contribuições para o diagnóstico precoce da NTG.  
 
Palavras-chave: Gestação. Placenta. Doença trofoblástica gestacional. 

TITLE: Analytical study of clinical predictors of gestational trophoblastic neoplasia 

after hydatidiform mole 

Abstract 

 

Gestational trophoblastic disease (GDT) corresponds to a group of diseases that 
are directly linked to the disordered cell proliferation of trophoblastic tissue, with 
varied forms of evolution and unknown etiology. According to this evolution and 
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invasion of the uterine layers, there may be an advance towards gestational 
trophoblastic neoplasia (NTG), a malignant form of DTG. In this sense, this study 
aims to track the clinical predictors indicative of the evolution of DTG to NTG. 
This is a retrospective cross-sectional study, based on the collection of tertiary 
data from the medical records of patients attended, between the period from 1999 
to the year 2020, at the Gestational Trophoblastic Disease Outpatient Clinic 
(ADTG) located at Maternidade Januário Cicco in the Municipality ( MEJC), Natal-
RN. After approval by the Research Ethics Committee (CEP) at UFRN, the 
collection of patients' contacts began to present the Informed Consent Form 
(ICF). As activities were suspended at this stage, due to the need for social 
isolation brought about by the pandemic of COVID-19. In order to know the risks 
that a DTG and its evolution to NTG can bring to maternal-fetal health, it is 
necessary to track the clinical predictors indicative of the progress of this disease. 
As the ADTG / MEJC is the only reference center in the State of RN for the 
treatment of this disease, the development of this research will bring great 
contributions to the early diagnosis of NTG. 

 
 
Keywords: Gestation. Placenta. Gestational trophoblastic disease. 
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TÍTULO: Efeitos da oxigenoterapia hiperbárica em alterações morfológicas 

resultantes de nefropatia em ratos diabéticos. 

Resumo 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença complexa, endócrina e difusa que se 
caracteriza por problemas na produção, secreção e/ou utilização da insulina. A 
Oxigeno terapia hiperbárica (OTH) envolve uma administração intermitente de 
100% de O² sob alta pressão, a qual possivelmente diminui danos oriundos de 
hipoxemia e hipóxia tecidual. Este trabalho teve como objetivo investigar os 
aspectos morfológicos relacionados a nefropatia decorrente do DM em ratos 
diabéticos submetidos à OTH. Ratos Wistar (Rattus norvegicus), com 60 dias de 
idade, pesando entre 220 e 280g, foram divididos nos seguintes grupos: C 
(animais normoglicêmicos), n= 12; C+OTH (animais normoglicêmicos 
submetidos à OTH), n= 12; DM (animais diabéticos) n= 12; DM+OTH (animais 
diabéticos submetidos à OTH), n=12. Os grupos C+OTH e DM+OTH foram 
tratados com OHB por 60 min, durante 5 dias na semana, por 2 semanas por 1 
semana. Após a eutanásia, os rins foram coletados para análise histológica para 
ser mensurado alterações estruturais no seu arcabouço tecidual. Nossos 
resultados revelaram que o grupo diabético apresentou hiperglicemia quando 
comparado ao grupo controle, assim como alterações no consumo de água e 
ração, redução de peso. Este trabalho poderá evidencias dados iniciais quanto 
a utilização da oxigenoterapia hiperbárica na prevenção de danos teciduais 
evidenciados na nefropatia diabética. 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus, estresse oxidativo, oxigenoterapia 

hiperbárica. 

TITLE: EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGENOTHERAPY ON 

MORPHOLOGICAL CHANGES RESULTING FROM NEPHROPATHY IN 

DIABETIC RATS 

Abstract 

Diabetes Mellitus (DM) is a complex, endocrine and diffuse disease that is 
characterized by problems in the production, secretion and / or use of insulin. 
Oxygen hyperbaric therapy (OTH) involves intermittent administration of 100% 
O² under high pressure, which possibly decreases damage from hypoxemia and 
tissue hypoxia. This study aimed to investigate the morphological aspects related 
to nephropathy resulting from DM in diabetic rats submitted to OTH. Wistar rats 
(Rattus norvegicus), 60 days old, weighing between 220 and 280g, were divided 
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into the following groups: C (normoglycemic animals), n = 12; C + OTH 
(normoglycemic animals submitted to OTH), n = 12; DM (diabetic animals) n = 
12; DM + OTH (diabetic animals submitted to OTH), n = 12. Groups C + OTH and 
DM + OTH were treated with OHB for 60 min, for 5 days a week, for 2 weeks for 
1 week. After euthanasia, the kidneys were collected for histological analysis to 
measure structural changes in their tissue framework. Our results revealed that 
the diabetic group presented hyperglycemia when compared to the control group, 
as well as changes in water and food consumption, weight reduction. This work 
will be able to evidence initial data regarding the use of hyperbaric oxygen 
therapy in the prevention of tissue damage evidenced in diabetic nephropathy. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus, oxidative stress, hyperbaric oxygenotherap 
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TÍTULO: Estudo epidemiológico da Doença Trofoblástica Gestacional no 

Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional da Maternidade Escola 

Januário Cicco 

Resumo 

 

A Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) constitui um grupo de tumores e 
desordens histológicas derivados do tecido trofoblástico placentário, podendo 
incluir lesões benignas e malignas. Pouco se sabe a respeito dos seus aspectos 
epidemiológicos. Deste modo, objetivou-se caracterizar o perfil epidemiológico 
das gestantes atendidas no Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional 
(ADTG) da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), visando contribuir com 
o entendimento acerca dos fatores relacionados a esta patologia e suas 
implicações sobre a saúde materno-fetal no estado do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo transversal, a partir da 
análise dos prontuários das pacientes atendidas no ADTG/MEJC no período de 
junho de 2019 a maio de 2020. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
da UFRN, iniciou-se a coleta das informações de contato das pacientes para que 
lhes fosse apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Iniciou-se também um acompanhamento dos atendimentos realizados no ADTG, 
vivenciando a rotina médica no atendimento das pacientes com DTG. A pesquisa 
foi interrompida nesta etapa devido à necessidade de isolamento social trazida 
pela pandemia da COVID-19, e a equipe aguarda autorização da MEJC para 
retomar as atividades. São necessários maior quantidade de estudos 
epidemiológicos relacionados à DTG, de forma que possam ajudar a minimizar 
a taxa de incidência e viabilizar uma gravidez saudável. 

 
 
Palavras-chave: Epidemiologia. Gestação. Mola hidatiforme. Gravidez molar. 

TITLE: Epidemiological study of Gestational Trophoblastic Disease at the 

Gestational Trophoblastic Disease Clinic of Maternidade Escola Januário Cicco 

Abstract 
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Gestational Trophoblastic Disease (DTG) is a group of tumors and histological 
disorders derived from placental trophoblastic tissue, which may include benign 
and malignant lesions. Little is known about its epidemiological aspects. Thus, 
the objective was to characterize the epidemiological profile of pregnant women 
attended at the Gestational Trophoblastic Disease Outpatient Clinic (ADTG) of 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), aiming to contribute to the 
understanding of the factors related to this pathology and its implications for 
maternal health in the state of Rio Grande do Norte. This is a retrospective cross-
sectional epidemiological study, based on the analysis of the medical records of 
patients treated at the ADTG / MEJC from June 2019 to May 2020. After approval 
by the UFRN Research Ethics Committee, collection began contact information 
for patients to be presented with the Free and Informed Consent Form (ICF). A 
follow-up of the care provided at the ADTG was also initiated, experiencing the 
medical routine in the care of patients with DTG. The research was interrupted at 
this stage due to the need for social isolation brought about by the COVID-19 
pandemic, and the team is awaiting authorization from MEJC to resume activities. 
A greater number of epidemiological studies related to GDT are needed, so that 
they can help to minimize the incidence rate and enable a healthy pregnancy. 

 
 
Keywords: Epidemiology. Gestation. Hydatiform spring. Molar pregnancy. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e padronização de protocolos para as análises de 

vitaminas A e E no projeto BRAZUCA 

Resumo 

No atual cenário brasileiro, há prevalência de sobrepeso e obesidade associada 
a deficiência de micronutrientes. As vitaminas A e E são essenciais, pois 
possuem ação antioxidante e atuam na melhora da imunidade. Por isso, torna-
se fundamental investigar os seus níveis séricos e possíveis deficiências no 
organismo humano. Os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) são 
instruções descritas de modo claro, objetivo e detalhado e têm a finalidade de 
orientar a execução de ações específicas. O presente trabalho teve como 
objetivo desenvolver POP para a determinação das vitaminas A e E em adultos 
e idosos do Projeto BRAZUCA. Trata-se de um estudo transversal, o qual 
baseou-se na Pesquisa Nacional de Saúde, de base populacional com adultos e 
idosos em Natal, RN, Brasil. Para a determinação do retinol e alfa-tocoferol do 
soro utilizou-se o método adaptado de Ortega e colaboradores (1998) e as 
concentrações de retinol e alfa-tocoferol foram determinadas por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência – CLAE (HPLC). A construção e padronização do POP 
foi realizada entre agosto de 2019 a março de 2020 e teve como finalidade trazer 
instruções padronizadas referentes a extração do retinol e alfa-tocoferol no soro. 
O POP contribuiu para a uniformidade dos processos, maior segurança, 
organização e otimização do tempo, reduzindo possíveis erros e danos que 
possam estar relacionados a conduta dos pesquisadores. 
 
Palavras-chave: Retinol, Alfa-tocoferol, Procedimentos Operacionais 

Padronizados. 

TITLE: Development and standardization of protocols for the analysis of vitamins 

A and E in the BRAZUCA project 

Abstract 

In the current Brazilian scenario there is a prevalence of overweight and obesity 
associated with micronutrient deficiency. Vitamins A and E are essential because 
they have antioxidant action and work to improve immunity. Therefore, it is 
essential to investigate its serum levels and possible deficiencies in the human 
organism. Standardized Operating Procedures (SOPs) are instructions that are 
described in a clear, objective and detailed way and are intended to guide the 
execution of specific actions. The present work aimed to develop POPs for the 
determination of vitamins A and E in adults and the elderly of the BRAZUCA 
Project. This is a cross-sectional study, which was based on the National Health 
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Survey, population-based with adults and the elderly in Natal, RN, Brazil. To 
determine serum retinol and alpha-tocopherol, the method adapted by Ortega et 
al. (1998) was used and the concentrations of retinol and alpha-tocopherol were 
determined by High Performance Liquid Chromatography - HPLC. The 
construction and standardization of the POP was carried out between August 
2019 and March 2020 and aimed to bring standardized instructions regarding the 
extraction of retinol and alpha-tocopherol in serum. The POP added uniformity in 
the processes, greater safety, organization and optimization of time, reducing 
possible errors and damages that may be related to the conduct of the 
researchers.  
 
Keywords: Retinol, Alpha-tocopherol, Standard Operating Procedures. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 125 

 

CÓDIGO: SB0134 

AUTOR: ALINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 

ORIENTADOR: SUENIA SILVA DE MESQUITA XAVIER 

 

 

TÍTULO: Aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de 

Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) aos pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica em um Hospital Universitário. 

Resumo 

Objetivo: Realizar a aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o 
Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) 
em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, de um hospital universitário. 
Método: Trata-se de um estudo observacional, analítico com abordagem 
quantitativa, que será executado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
em Natal-RN. A amostra será coletada entre setembro e novembro de 2020, com 
pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no período pré-operatório, aplicando 
a escala ELPO e obtendo resultados como a caracterização do paciente 
submetido à cirurgia bariátrica e identificar os fatores que contribuem para o 
surgimento das lesões. Serão consideradas as condições de biossegurança 
diante do atual contexto pandêmico pelo COVID-19. Resultados e discussão: 
Espera-se que com a evolução desta pesquisa, seja possível realizar a análise 
da aplicação da escala ELPO e obter a caracterização do paciente submetido à 
cirurgia bariátrica, onde seus resultados poderão contribuir de forma positiva 
para comunidade científica a partir da divulgação do conhecimento e ainda 
impulsionar uma conduta profissional com qualidade e melhoria na assistência 
cirúrgica. Conclusão: O tema atualmente é pouco abordado, portanto, esta 
pesquisa muito contribuirá em termos de conhecimentos e condutas. O projeto 
segue em análise da possibilidade de coleta de dados, levando em consideração 
a atual situação pandêmica do COVID-19. 
 
Palavras-chave: Posicionamento do paciente. Cirurgia Bariátrica. Lesão por 

Pressão. 

TITLE: Application of the Risk Assessment Scale for the Development of Injuries 

resulting from Surgical Positioning (ELPO) to patients undergoing bariatric 

surgery at a University Hospital. 

Abstract 

Objective: Carry out the application of the Risk Assessment Scale for the 
Development of Injuries Resulting from Surgical Positioning (ELPO) in patients 
undergoing bariatric surgery at a university hospital. Method: This is an 
observational, analytical study with a quantitative approach, which will be carried 
out at Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), in Natal-RN. The sample will 
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be collected between September and November 2020, with patients undergoing 
bariatric surgery in the preoperative period, applying the ELPO scale, and 
obtaining results such as the characterization of the patient undergoing bariatric 
surgery and identifying the factors that contribute to the appearance of injuries. 
Biosafety conditions will be considered in the face of the current pandemic 
context by COVID-19. Results and discussion: It is hoped that with the 
evolution of this research, it will be possible to carry out the analysis of the 
application of the ELPO scale and obtain the characterization of the patient 
undergoing bariatric surgery, where its results may contribute positively to the 
scientific community from the dissemination of knowledge and still boost 
professional conduct with quality and improvement in surgical care. Conclusion: 
The topic is currently little addressed, therefore, this research will contribute a lot 
in terms of knowledge and conduct. The project continues to analyze the 
possibility of data collection, taking into account the current pandemic situation of 
COVID-19 
 
Keywords: Patient Positioning. Bariatric surgery. Pressure Injury. 
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TÍTULO: Monitoramento acústico das interações entre lobos-guará (Chrysocyon 

brachyurus) e cães domésticos no Parque Nacional da Serra da Canastra - MG 

Resumo 

Cães podem transmitir diversos parasitas e patógenos aos lobos-guará, agem 
como competidores e podem perseguir e matá-los. Lobos-guará são difíceis de 
estudar em natureza por serem evasivos, noturnos, possuírem grandes áreas de 
vida e viverem em terrenos difíceis de acompanhar. A acústica passiva é uma 
solução viável e eficiente para seu monitoramento e poderia ser utilizada para 
avaliar o impacto de cães no comportamento e presença dos lobos-guará. Para 
tanto, um detector automático de latidos foi desenvolvido, reajustado várias 
vezes e avaliado numa amostra teste de 100 horas de gravações passivas feitas 
no Parque Nacional da Serra da Canastra – MG. Obteve-se uma correlação de 
R² = 0,86 com a validação dos dados feita manualmente, indicando uma alta 
eficiência na detecção dos cães domésticos/ferais. Contudo, a segunda etapa 
do projeto, que visava a aplicação em uma amostra maior para correlação com 
a presença acústica de lobos-guará, foi prejudicada pelo isolamento social, 
gerado pela pandemia da COVID-19. Logo, sugerimos que a segunda etapa da 
pesquisa seja retomada em trabalhos futuros, a fim de gerar contribuições para 
a conservação dessa espécie vulnerável. 
 
Palavras-chave: Monitoramento acústico passivo, Canidae, Bioacústica, Cães 

ferais. 

TITLE: Acoustic monitoring of interactions between maned wolves (Chrysocyon 

brachyurus) and domestic dogs in the Serra da Canastra National Park - MG 

Abstract 

Dogs can transmit several parasites and pathogens to maned wolves, act as 
competitors, hunt down and kill them. Maned wolves are difficult to study in nature 
because they are evasive, nocturnal, have large home ranges and live in difficult 
to follow terrain. Passive acoustics is a feasible and efficient solution for their 
monitoring and could be used to evaluate the impact of dogs in the behaviour and 
presence of maned wolves. To that end an automatic bark detector was 
developed, readjusted several times and evaluated in a sample test of 100 hours 
of passive recordings done at the Serra da Canastra National Park – MG. We 
obtained a R² = 0,86 correlation with the data validated manually, indicating a 
high efficiency in detecting domestic/feral dogs. However, the second stage of 
work that aimed the application in a larger sample to correlate with the acoustic 
presence of maned wolves was hampered by the social isolation generated by 
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the COVID-19 pandemic. Therefore, we suggest that the second stage of 
research be resumed in future works in order to generate contributions to the 
conservation of this vulnerable species. 
 
Keywords: Passive acoustic monitoring, Canidae, Bioacoustic, Feral dogs. 
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TÍTULO: Avaliação da expressão das citocinas inflamatórias em 

cardiomioblastos e no ventrículo esquerdo de ratos diabéticos 

Resumo 

O Diabetes Mellitus (DM) caracteriza-se por um quadro de hiperglicemia 
decorrente da redução na secreção de insulina. Níveis elevados de glicose 
resultam em apoptose celular, que leva ao aumento da produção de citocinas 
pró-inflamatórias. A interleucina 6 (IL-6) é uma citocina que atua como mediadora 
imunoinflamatória e pode levar à resistência à insulina, reduzindo glicogênio 
dependente de insulina e a absorção de glicose nos adipócitos. Assim, o 
presente estudo buscou avaliar a expressão gênica de il6 in vitro e in vivo e 
analisar a expressão proteica da IL-6 in vivo. Para isso, cardiomioblastos (H9c2) 
em condições normoglicêmicas (NG, 5,5 mmol/L de glicose) e hiperglicêmicas 
(HG, 25 mmol/L de glicose) e o ventrículo esquerdo (VE) de ratos Wistar (7 
diabéticos - induzidos por estreptozotocina 40 mg/kg, iv - e 7 controles) foram 
usados para as análises de RTqPCR e Western Blotting. O RTq-PCR mostrou 
aumento na expressão de gênica de il6, tanto in vitro quanto in vivo em condições 
hiperglicêmicas e, ainda, através de WB observou-se um aumento na expressão 
proteica da IL-6 no VE de ratos diabéticos quando comparados com o grupo 
controle. Logo, o presente estudo demonstra que a hiperglicemia tanto in vitro 
quanto in vivo,leva à um quadro inflamatório associado ao DM. 

 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Citocinas Inflamatórias. Interleucina 6. 

TITLE: Evaluation of inflammatory cytokine expression in cardiomyoblasts and in 

the left ventricle of diabetic rats 

Abstract 

Diabetes Mellitus (DM) is characterized by hyperglycemia resulting from reduced 
insulin secretion. Elevated glucose levels cause cell apoptosis, which increases 
pro-inflammatory cytokines levels. Interleukin 6 (IL-6) is a cytokine that acts as 
an immunoinflammatory mediator and can lead to insulin resistance, reducing 
insulin dependent glycogen and the absorption of glucose in adipocytes. Thus, 
the present study evaluate the gene expression of il6 in vitro and in vivo and to 
analyze an IL-6 protein expression in vivo. Cardiomyoblasts (H9c2) in 
normoglycemic (NG, 5.5 mmol / L glucose) and hyperglycemic (HG, 25 mmol / L 
glucose) conditions and the left ventricle (LV) of Wistar rats (seven diabetic - 
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induced by streptozotocin 40 mg / kg, iv - and seven control) were used for 
RTqPCR and Western Blotting analyzes. RTq-PCR showed an increase in the 
gene expression of il6, both in vitro and in vivo under hyperglycemic conditions 
and, also, WB results demonstrates an increase in the protein expression of IL-6 
in the LV of diabetic rats when compared with the control group. Therefore, the 
present study demonstrates that hyperglycemia, both in vitro and in vivo, leads 
to an inflammatory condition associated with DM. 

 
Keywords: Diabetes Mellitus. Inflammatory Cytokines. Interleukin 6. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE MANUAL DE ANTROPOMETRIA PARA 

ESTUDOS POPULACIONAIS EM ÂMBITO DOMICILIAR 

Resumo 

A padronização e o treinamento dos antropometristas que irão a campo são 
fundamentais para amenizar os erros inerentes à coleta dos dados, os mesmos 
devem estar preparados para superar as dificuldades diante das coletas de 
dados, assim adaptar-se a realidade do campo de estudo. Objetivou-se 
desenvolver um manual para orientar a coleta de dados antropométricos em 
campo de estudos epidemiológicos de âmbito domiciliar, e apresentar as 
melhores estratégias para coleta de dados. Foi realizado um levantamento 
bibliográfico de diversos manuais de antropometria, e/ou seção de metodologia 
de estudos e inquéritos populacionais. O manual foi organizado em tópicos 
constituídos por Apresentação; Orientações gerais para coleta de dados em 
campo, medidas básicas (peso e estatura); perímetros (cefálico, pescoço, braço, 
cintura, quadril e panturrilha); dobras cutâneas (triciptal e subescapular); 
segmentos corpóreos (altura do joelho, meia envergadura do braço, 
comprimento da ulna e da tíbia); e músculo do adutor polegar; força da preensão 
manual; e diâmetro sagital abdominal. Ao final da descrição de cada medida 
antropométrica foram apresentadas as possíveis dificuldades que poderão ser 
encontradas antes e durante a mensuração e sugestões de modo a solucioná-
las. Sua elaboração mostra-se como mais uma ferramenta para auxiliar as 
pessoas que iniciarão a função de antropometista, bem como aquelas mais 
experientes que previamente já realizaram cursos teórico-práticos. 
 
Palavras-chave: Medidas antropométricas; Âmbito domiciliar; Manual de 

antropometria. 

TITLE: DEVELOPMENT OF ANTHROPOMETRY MANUAL FOR POPULATION 

STUDIES IN THE HOUSEHOLD SCOPE 

Abstract 

The standardization and training of anthropometrists who will go to the field are 
fundamental to mitigate the errors inherent to the data collection, they must be 
prepared to overcome the difficulties in the face of data collection, thus adapting 
to the reality of the field of study. The objective was to develop a manual to guide 
the collection of anthropometric data in the field of epidemiological studies at 
home, and to present the best strategies for data collection. A bibliographic 
survey of several anthropometric manuals, and / or methodology section of 
population studies and surveys was carried out. The manual was organized into 
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topics consisting of Presentation; General guidelines for data collection in the 
field, basic measurements (weight and height); perimeters (head, neck, arm, 
waist, hip and calf); skin folds (tricipital and subscapular); body segments (knee 
height, half arm span, ulna and tibia length); and adductor pollicis muscle; hand 
grip strength; and abdominal sagittal diameter. At the end of the description of 
each anthropometric measure, possible difficulties were presented that may be 
encountered before and during the measurement and suggestions in order to 
solve them. Its elaboration shows itself as another tool to help people who will 
start the function of anthropometista, as well as those more experienced who 
have previously taken theoretical-practical courses. 
 
Keywords: Anthropometric measurements; Household scope; Anthropometry 

manual. 
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TÍTULO: Avaliação de instabilidade do genoma através da metodologia de teste 

citoma de micronúcleo em células da mucosa bucal (BMCyt) em crianças com 

microcefalia 

Resumo 

A microcefalia é uma malformação congênita associada à anomalia do 
desenvolvimento cerebral, advinda de causas ambientais e genéticas. Estudos 
recentes têm associado os fatores epigenéticos, como a metilação do DNA, à 
herdabilidade dessa malformação complexa. Desta forma, o objetivo desse 
trabalho é analisar o padrão de metilação do DNA de crianças com microcefalia 
atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, no estado do Rio Grande do 
Norte. Será utilizado células já coletadas da mucosa oral de crianças com 
microcefalia, e haverá a coleta do grupo controle, para a extração do DNA e 
determinação da metilação específica. Para isso, será aplicada a técnica de 
análise de restrição combinada por bissulfito (COBRA) às 5-metilcitosinas (5-
mC) das regiões LINE-1, gene com papel importante na estabilidade do genoma. 
A partir desse estudo, visamos corroborar com as especulações de que marcas 
epigenéticas da metilação do DNA podem ser fruto de uma herança epigenética 
transgeracional e ter efeitos na etiologia dessa malformação. 
 
Palavras-chave: Microcefalia; epigenética; metilação do DNA; MCPH1; bissulfito. 

TITLE: Assessment of genome instability using the micronucleus cytoma test 

methodology in oral mucosa cells (BMCyt) in children with microcephaly 

Abstract 

Microcephaly is a congenital malformation associated to anomaly brain 
formation, related to environmental and genetic causes. Recent studies have 
associated epigenetic factors, such as DNA methylation, with the heritability of 
this complex malformation. Thus, the objective of this work is analyze the DNA 
methylation pattern of at children with microcephaly treated at Maternidade 
Escola Januário Cicco, in Rio Grande do Norte, Brazil. Cells already collected 
from children's oral mucosa with microcephaly will be used, and the control group 
will be collected for DNA extraction and determination of specific methylation. For 
that, the bisulfite combined restriction analysis technique (COBRA) will be applied 
to the 5-methylcytosines (5-mC) of the LINE-1 regions, a gene with an important 
role in the stability of the genome. From this study, we aim to corroborate 
speculation that epigenetic marks of DNA methylation may be the result of a 
transgenerational epigenetic inheritance and have effects on the etiology of this 
malformation. 
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Keywords: Microcephaly; epigenetics; DNA methylation; MCPH1; bisulfite. 
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TÍTULO: Aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de 

Lesões decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) à pacientes 

submetidos a cirurgia cardíaca 

Resumo 

 

Introdução: A cirurgia cardíaca é considerada como de grande porte e complexa, 
sendo capaz de provocar alterações importantes nos mecanismos fisiológicos 
do paciente devido ao longo período de imobilização na mesa cirúrgica. 
Objetivos: aplicar a Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de 
Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) à pacientes 
submetidos a cirurgia cardíaca durante o seu posicionamento e identificar os 
fatores que interferem no surgimento dessas lesões. Metodologia: Trata-se de 
um estudo observacional, analítico com abordagem quantitativa, com o intuito de 
aplicar a escala de ELPO à pacientes em pré-operatório imediato de cirurgia 
cardíaca admitidos no Centro Cirúrgico do Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL). Resultados e Discussão: pesquisa é de grande relevância para a 
sociedade em geral e acadêmica, pois irá beneficiar os pacientes admitidos no 
centro cirúrgico em fase perioperatória e servir de subsídio para a equipe de 
enfermagem na implementação de medidas efetivas para diminuição dos riscos 
de desenvolvimento de lesões por posicionamento cirúrgico e, 
consequentemente, para a melhoria da assistência prestada. Conclusão: Devido 
ao contexto da pandemia do COVID-19, não foi possível realizar a coleta de 
dados e concluir o trabalho no prazo planejado. Por hora, o projeto encontra-se 
em andamento e no aguardo de condições sanitárias adequadas para a 
realização desta etapa. 

 
 
Palavras-chave: Cirurgia Cardiovascular. Posicionamento do Paciente. 

TITLE: Application of the Risk Assessment Scale for the Development of Injuries 

resulting from Surgical Positioning (ELPO) to patients undergoing cardiac surgery 

Abstract 
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Introduction: Cardiac surgery is considered to be major surgery and complex, 
being able to cause important changes in the patient's physiological mechanisms 
due to the long period of immobilization on the operating table. Objectives: To 
apply the Risk Assessment Scale for the Development of Injuries Resulting from 
Surgical Positioning (ELPO) to patients undergoing cardiac surgery during their 
positioning and to identify the factors that interfere in the appearance of these 
injuries. Methodology: This is an observational, analytical study with a 
quantitative approach, to apply the ELPO scale to patients in the immediate 
preoperative period of cardiac surgery admitted to the Surgical Center of Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL). Results and Discussion: research is of great 
relevance to society in general and academic, as it will benefit patients admitted 
to the surgical center in the perioperative phase and serves as a subsidy for the 
nursing team in the implementation of effective measures to reduce the risks of 
developing injuries by surgical positioning and, consequently, for the 
improvement of the assistance provided. Conclusion: Due to the context of the 
pandemic COVID-19, it was not possible to collect data and complete the work 
within the planned time frame. For now, the project is in progress and awaiting 
adequate sanitary conditions to carry out this stage. 

 
 
Keywords: Cardiovascular Surgical Procedures. Patient Positioning. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA INCLINADA E 

ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

Introdução: As alterações de marcha têm forte impacto na qualidade de vida de 
indivíduos com AVC crônico e o treinamento em esteira tem sido apontado na 
literatura como uma estratégia na reabilitação da marcha no AVC. Métodos: 
Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e cego, no qual 26 
participantes foram submetidos a um protocolo de treinamento em esteira, sendo 
alocados aleatoriamente em Grupo Controle (sem inclinação), Experimental 1 
(5% de inclinação) e Experimental 2 (10% de inclinação). Os participantes foram 
avaliados em 3 momentos (pré-treino, pós-treino e seguimento) quanto a 
qualidade de vida (Stroke Specific Quality of Life Scale - SSQOL) e velocidade 
de marcha (Teste de Caminhada de 10 metros - TC10m). Resultados e 
discussão: Não foi verificada interação tempo*grupo (F= 0,210; P= 0,899), nem 
diferença estatisticamente significativa no somatório das médias dos 3 grupos 
ao longo das avaliações (F=1,333; P=0,272) para o desfecho “qualidade de vida”. 
Para a velocidade da marcha, a partir do TC10m, não houve interação 
tempo*grupo (F=0,658; P=0,611). Entretanto, o somatório das médias dos 3 
grupos foi diferente ao longo do tempo (F=4,963; P=0,014). Conclusão: Não 
houve superioridade em nenhum dos protocolos no que se refere à melhora da 
qualidade de vida, enquanto em ambos os grupos, houve aumento da velocidade 
da marcha. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Treino aeróbico. Qualidade de 

vida. 

TITLE: APPLICATION OF GAIT TRAINING ON INCLINED TREADMILL AND 

ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE OF INDIVIDUALS WITH STROKE 

Abstract 

Introduction: Changes in gait are strongly impacting the quality of life of people 
with chronic stroke. However, treadmill training has been identified in the 
literature as a strategy for gait rehabilitation for stroke. Methods: This is a 
controlled, randomized and blinded clinical trial, in which 26 participants were 
submitted to a treadmill training protocol,and were randomized to a Control Group 
(without inclination), Experimental 1 (5% inclination) and Experimental 2 (10% 
inclination).Participants were evaluated in 3 moments (pre-training, post-training 
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and follow-up) regarding outcome measures quality of life (Stroke Specific Quality 
of Life Scale - SSQOL) and gait speed context (10-meter walk test - 10MWT). 
Results and discussion: There was not time*group interaction (F = 0,210; P = 
0,899) neither significant changes in the sum of the means of the 3 groups 
throughout the evaluations (F = 1,333; P = 0,272) for the “quality of life” outcome. 
For gait speed, using 10mWT, there was not time*group interaction (F = 0,658; 
P = 0,611). However, the sum of the means from the 3 groups was different over 
time (F = 4,963; P = 0,014). Conclusion: There was no superiority in any protocols 
with regard to improving quality of life but gait speed increasing was detected in 
both groups. 
 
Keywords: Stroke. Endurance training. Quality of life. 
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TÍTULO: Avaliação da atividade dos receptores AT1 e AT2 da angiotensina II, e 

do antagonista AT1 (Olmesartana) e Agonista AT2 (Análogo da angiotensina 1-

7) em modelo experimental de doença periodontal. 

Resumo 

A doença periodontal (DP) é uma condição inflamatória crônica, e caracteriza-se 
pela destruição dos tecidos de proteção e suporte. Sua severidade relaciona-se 
ao grau de inflamação, o qual pode sofrer influência de diversas substâncias 
relacionadas ao desencadeamento de respostas inflamatórias sistêmicas, a 
exemplo da angiotensina II, que ao interagir com o receptor AT1, com quem tem 
alta afinidade, é considerada um peptídeo pró-inflamatório, provocando efeitos 
contrários à sua ligação ao receptor AT2. Diante disso, o objetivo deste estudo 
foi avaliar o papel dos receptores AT1 e AT2 da angiotensina II em modelo 
experimental de doença periodontal induzida por ligadura. Trata-se de um estudo 
pré-clínico, in vivo, cujos tecidos periodontais dos animais foram submetidos às 
análises por Micro-CT, RT-PCR, imuno-histoquímica e histopatológica. Até o 
momento, foram processadas os resultados para Micro-CT, que avaliou os 
parâmetros de perda óssea linear, volume ósseo e densidade óssea. Para todos 
eles, a comparação entre os grupos doentes e seus respectivos controles 
mostrou, a todo momento, diferenças significantes em pelo menos uma das três 
linhagens avaliadas. Já os resultados da análise realizada entre as diferentes 
linhagens que receberam indução de DP apresentaram diferenças em favor do 
grupo AT1, entretanto, sem significância estatística. Portanto, podemos concluir 
que os receptores da angiotensina II demonstraram exercer pouca influência 
sobre a perda óssea causada pela DP. 
 
Palavras-chave: Angiotensina II;Doenças Periodontais;Perda do Osso 

Alveolar;Inflamação 

TITLE: Angiotensin II AT1 and AT2 receptors and AT1 antagonist (Olmesartan) 

and AT2 agonist (Angiotensin analogue 1-7) evaluation in an experimental model 

of periodontal disease. 

Abstract 

Periodontal disease (PD) is a chronic inflammatory condition characterized by the 
destruction of protective and support tissues. Its severity is related to the degree 
of inflammation, and can be influenced by several substances related to the 
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triggering of systemic inflammatory responses, such as angiotensin II, which 
when interacting with the AT1 receptor, with which it has high affinity, is 
considered a pro-inflammatory peptide, causing effects contrary effects to its 
binding to the AT2 receptor. Therefore, the aim of this study was to evaluate the 
role of angiotensin II AT1 and AT2 receptors in an experimental model of ligature-
induced periodontal disease. This is a preclinical study, in vivo, whose periodontal 
tissues of the animals were submitted to Micro-CT, RT-PCR, 
immunohistochemistry and histopathology analysis. Until now, the results for 
Micro-CT have been processed, which evaluated the parameters of linear bone 
loss, bone volume and bone density. For all of them, the comparison between 
the sick groups and their respective controls showed, at all times, significant 
differences in at least one of the three strains evaluated. The results of the 
analysis carried out between the different strains that received PD induction 
showed differences in favor of the AT1 group, however, without statistical 
significance. Therefore, we can conclude that angiotensin II receptors have been 
shown to have little influence on bone loss caused by PD. 
 
Keywords: Angiotensin II;Periodontal Diseases;Alveolar Bone Loss;Inflammation 
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TÍTULO: Construção de uma base de dados sobre a flora do Cerrado meridional 

como fundamento para estudos macroecológicos 

Resumo 

O trabalho objetivou a criação de uma grande base de dados sobre a 
composição florística e estrutura de abundâncias das comunidades de plantas 
lenhosas no domínio do Cerrado meridional, onde foram compilados dados 
sobre composição de espécies lenhosas de 442 comunidades com base em 
ocorrências de espécies, e de 284 localidades com base na abundância de 
espécies. Esta base de dados reúne o conhecimento existente sobre a 
distribuição das espécies nas comunidades em que foram amostradas em 
trabalhos contendo dados de levantamentos florísticos e fitossociológicos 
publicados em revistas científicas, dissertações, teses, e relatórios 
governamentais desenvolvidos no domínio do Cerrado meridional, incluindo os 
estados brasileiros de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, 
São Paulo e Paraná. Após revisão taxonômica das espécies, foi encontrado um 
total de 953 espécies lenhosas pertencentes a 254 gêneros e 51 famílias 
botânicas. Ocorreram 300 (31.5% do total) espécies restritas a uma única 
localidade nos dados de ocorrência, enquanto ocorreram 276 (29% do total) no 
conjunto de dados de abundância. O número médio de espécies por localidade 
para os dados de ocorrência foi de 20.8 e para os dados de abundância foi de 
17.5. 
 
Palavras-chave: Base de dados; Savana; Distribuição; Abundância; Espécies 

lenhosas; 

TITLE: Construction of a database of the southern Cerrado flora as a basis for 

macroecological studies 

Abstract 

The study aimed to create a large database on the floristic composition and 
abundance structure of woody plant communities in the southern Cerrado, where 
data on wood species composition from 442 localities based on species 
occurrences and 284 localities based on species abundance. This database 
gathers the existing knowledge about the distribution of species in the 
communities where they were sampled in works containing data from floristic and 
phytosociological surveys published in scientific journals, dissertations, theses, 
and government reports developed in the southern Cerrado domain, including the 
brazilian states of Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná 
and Distrito Federal. After taxonomic revision of the species, a total of 953 woody 
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species belonging to 254 genera and 51 botanical families. There were 300 
(31.5% of the total) species restricted to a single locality in the occurrence data, 
while 276 (29% of the total) occurred in the abundance data set. The average 
number of species per location for the occurrence data was 20.8 and 17.5 for the 
abundance data. 
 
Keywords: Database; Savanna; Distribution; Abundance; Woody species; 
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TÍTULO: ETIOLOGIA DO TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 

EM PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

Objetivo: Identificar as causas mais prevalentes do Transtorno de Estresse Pós-
Traumático na população estudada. Método: Trata-se de um estudo descritivo-
exploratório, transversal, com abordagem quantitativa e dados prospectivos 
realizado entre os anos de 2019 e 2020, com um total de 338 profissionais 
emergencistas atuantes no Pronto-Socorro Clóvis Sarinho, no Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, no Comando Geral do Corpo de Bombeiros 
Militares do Rio Grande do Norte, nos batalhões da Polícia Militar da cidade de 
Natal/RN e nas Unidades de Pronto Atendimento alocadas em Natal/RN. 
Resultados: Identificou-se como principais causas para o desenvolvimento do 
Transtorno do Estresse Pós-Traumático nos profissionais emergencistas o 
óbito/óbito eminente (19,52%), ocorrências com o uso de armas (18,34%), 
situações que oferecem risco às suas vidas (16,27%), acidentes com 
maquinarias (8,28%), óbitos ou urgências pediátricas (5,91%). Evidenciou-se, o 
transtorno relacionado à violência doméstica ou estupro (3,55%), pacientes 
psiquiátricos ou sob efeito de psicoativos (2,07%) e ocorrências de grande escala 
(1,47%). Conclusões: Destaca-se a importância de mais pesquisas sobre a 
temática, devido ao aumento dos níveis de ocorrência do transtorno em 
trabalhadores, possibilitando o oferecimento de dados para a comunidade 
científica, de modo à auxiliar na qualidade de vida de profissionais que lidam com 
o transtorno. 

 
 
Palavras-chave: Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. Socorristas. 

Emergências. 

TITLE: Etiology of Posttraumatic Stress Disorder in professionals working in 

emergency situations in the State of River Large Northern 
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Abstract 

 

Objective: Identify the most prevalent causes of Post Traumatic Stress Disorder 
in the population studied. Method: This is a descriptive, exploratory, cross-
sectional study with a quantitative approach and prospective data carried out with 
a total of 338 emergency professionals working in the Emergency Room Clóvis 
Sarinho, in the Mobile Emergency Service, in the General Command of the 
Military Fire Brigade Rio Grande do Norte, in the Military Police battalions in the 
city of Natal/RN and in the Emergency Care Units located in Natal/RN. Results: 
The main causes for the development of Post-Traumatic Stress Disorder in 
emergency professionals were identified as eminent death/death (19.52%), 
occurrences with the use of weapons (18.34%), situations that pose a risk to their 
lives (16.27%), accidents with machinery (8.28%), deaths or pediatric 
emergencies (5.91%). The disorder related to domestic violence or rape (3.55%), 
psychiatric patients or under psychoactive effects (2.07%) and large-scale 
occurrences (1.47%) were evidenced. Conclusions: The importance of further 
research on the subject is highlighted, due to the increase in the levels of 
occurrence of disorder in workers, enabling the provision of data to the scientific 
community, in order to assist in the quality of life of professionals who deal with 
disorder. 

 
 
Keywords: Stress Disorders, Post-Traumatic. Emergency Responders. 

Emergencies. 
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TÍTULO: Efeito da glicose 25% no alívio da dor em neonato durante punção 

arterial 

Resumo 

Objetivo: analisar o efeito da solução de glicose 25% no alívio da dor em neonato 
durante a punção arterial. Método: o plano de trabalho ainda está em fase de 
execução. Como primeira atividade foi realizada uma revisão de escopo. Trata-
se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado 
controlado. Será realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da 
Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Resultados e discussão: foram incluídas nove publicações no estudo, no 
qual foram produzidas entre os anos de 2011 e 2017; oito estudos foram 
produzidos no Brasil, e um artigo foi produzido na Austrália. Todos os estudos 
corroboram com a utilização da glicose 25% como medida para alívio da dor. 
Quanto a forma da utilização, notou-se que a maioria utilizou 2 ml dessa solução, 
por via oral, dois minutos antes do procedimento. Conclusões: como o estudo se 
encontra na primeira etapa, ou seja, na fase de execução conclui-se que o 
esperado seja que a utilização da glicose 25% seja eficaz para aliviar a dor 
sentida pelos recém-nascidos durante uma punção arterial. 

 
Palavras-chave: Dor. Analgesia. Gasometria. Recém-nascido. Glicose. 

TITLE: Effect of glucose 25% on neonate pain relief during arterial punishment 

Abstract 

Objective: to analyze the effect of the 25% glucose solution on pain relief in 
neonates during arterial puncture. Method: the work plan is still in the execution 
phase. As a first activity, a scope review was carried out. This is a study with a 
quantitative approach, such as a randomized controlled clinical trial. It will be held 
at the Neonatal Intensive Care Unit of the Januário Cicco Maternity School of the 
Federal University of Rio Grande do Norte. Results and discussion: nine 
publications were included in the study, which were produced between the years 
2011 and 2017; eight studies were produced in Brazil, and one article was 
produced in Australia. All studies corroborate the use of glucose 25% as a 
measure for pain relief. Regarding the form of use, it was noted that the majority 
used 2 ml of this solution, orally, two minutes before the procedure. Conclusions: 
as the study is in the first stage, that is, in the execution phase, it is concluded 
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that the expected use of glucose 25% is effective to relieve the pain felt by 
newborns during an arterial puncture. 

 
Keywords: Pain. Analgesia. Blood Gas Analysis. Newborn. Glucose. 
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TÍTULO: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS ACERCA DO ATENDIMENTO 

RECEBIDO POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA 

ESTADUAL: ESTUDO DE AVALIAÇÃO 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a satisfação dos usuários atendidos pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do estado do Rio Grande do Norte. 
Trata-se de pesquisa transversal, analítica e quantitativa, realizada de janeiro a 
junho de 2016, com 384 usuários. Obteve-se satisfação na estrutura e no 
processo. O indicador de estrutura que gerou mais 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: USER SATISFACTION ABOUT THE SERVICE RECEIVED BY A 

MOBILE STATE EMERGENCY PREHOSPITAL SERVICE: EVALUATION 

STUDY 

Abstract 

 

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

 
 
Keywords: Patient satisfaction. Prehospital care. Health evaluation 
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TÍTULO: Fatores maternos no pós-parto imediato que interferem no contato pele 

a pele entre mãe e recém-nascido na primeira hora de vida. 

Resumo 

A hora dourada é considerada como a primeira hora pós-parto e corresponde a 
importante momento para identificação de risco materno e neonatal, bem como 
a execução de práticas baseadas em evidências científicas para o cuidado 
adequado, entre elas o contato pele a pele entre mãe e bebê. Essa prática 
recomendada nos protocolos das boas práticas obstétrica é por vezes, 
considerada fragmentada; seja por intercorrência maternas ou neonatais e 
sobretudo por rotinas institucionais. Nesse cenário, o estudo objetivou analisar 
os fatores maternos que interferem no contato pele a pele entre mãe e bebê na 
hora dourada. Trata-se de um estudo observacional transversal, com abordagem 
quantitativa. A pesquisa foi realizada na Maternidade Leide Morais e no Hospital 
Universitário Ana Bezerra, ambas referências no parto de risco habitual no RN. 
A amostra foi composta por 105 parturientes internadas no setor de pré-parto, 
parto e puerpério a partir do seguinte critério de elegibilidade: idade gestacional 
> 37 semanas; gestante de risco habitual, e que estavam na iminência do parto 
normal. A coleta dos dados ocorreu no período de maio a julho de 2019.Para 
análise os dados foram inseridos em um banco de dados e analisados 
quantitativamente por estatística descritiva e inferencial utilizando-se um 
software. O estudo permitiu identificar que apenas três binômios foram 
oportunizados com o CPP, diferente dos demais que tiveram seu direito 
interrompido por condutas hospitalares. 
 
Palavras-chave: Avaliação em saúde. Parto humanizado. Enfermagem 

obstétrica. 

TITLE: Maternal factors in the immediate postpartum that interfere with skin-to-

skin contact between mother and newborn in the first hour of life. 

Abstract 

The golden hour is considered as the first postpartum hour and corresponds to 
an important moment for the identification of maternal and neonatal risk, as well 
as the execution of practices based on scientific evidence for adequate care, 
including skin-to-skin contact between mother and child. . baby. This 
recommended practice in good obstetric practice protocols is sometimes 
considered fragmented; either due to maternal or neonatal complications and 
especially due to institutional routines. In this scenario, the study aimed to 
analyze the factors that interfere with skin-to-skin contact between mother and 
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baby during the golden hour. It is a cross-sectional observational study with a 
quantitative approach. The research was carried out at the Maternidade Leide 
Morais and at the Hospital Universitário Ana Bezerra, both leaders in risky birth 
in newborns. The sample consisted of 105 hospitalized women in labor in the 
antepartum, delivery and puerperium sectors according to the following eligibility 
criteria: gestational age> 37 weeks; pregnant women at usual risk and who were 
on the verge of a normal delivery. Data collection was carried out from May to 
July 2019, for its analysis the data was entered into a database and quantitatively 
analyzed using descriptive and inferential statistics using software. The study 
allowed identifying that only three pairs were given opportunities, different from 
the others who had their right interrupted by hospital conduct. 
 
Keywords: Health Assessment. Humanized birth. Obstetric nursing. 
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TÍTULO: Quantificação de nitritos em amostras de Jerked Beef utilizando a 

espectrofotometria de absorção molecular. 

Resumo 

Jerked Beef é um tipo de carne-seca, similar ao charque que diferenciam entre 
si através de sais de curas envolvidos em seu processamento. Neste ponto entra 
em ação o nitrito de sódio que está usualmente empregado em seu 
processamento e é alvo de uma grande preocupação devido seus níveis 
residuais e a presença de nitrosaminas que são compostos carcinogênicos 
formados a partir da reação química entre nitrito e aminas secundárias presentes 
na carne. O trabalho teve como objetivo avaliar a concentração de nitrito de sódio 
residual utilizando a espectrofotometria de absorção molecular em amostras de 
Jerked beef de 3 marcas diferentes provenientes de estabelecimentos 
comerciais da cidade de natal/RN. As três marcas avaliadas apresentaram 
concentrações de Nitrito de sódio dentro do Limite Máximo Tolerável (LMT) de 
150 mg/kg, os resultados obtidos das amostras variaram de 1,85 a 5,67 ppm ou 
mg/kg. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Nitrito, Limite Máximo Tolerável, Jerked Beef. 

TITLE: Quantification of nitrites in Jerked Beef samples using molecular 

absorption spectrophotometry. 

Abstract 

Jerked Beef is a type of dried meat, similar to beef jerky that differentiates 
between themselves through healing salts involved in its processing. At this point, 
the sodium nitrite that is usually used in its processing comes into action and is a 
target of great concern due to its residual levels and the presence of nitrosamines 
that are carcinogenic compounds formed from the chemical reaction between 
nitrite and secondary amines present in the meat. . The work aims to evaluate 
the concentration of residual sodium nitrite using the molecular absorption 
spectrophotometry in Jerked beef samples from 3 different brands from 
commercial establishments in the city of Natal / RN. The three brands evaluated 
showed sodium nitrite concentrations below the Maximum Tolerable Limit (LMT) 
of 150 mg/kg, the results obtained from the samples were from 1.85 to 5.67 ppm 
or mg/kg. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 152 

 

 
Keywords: Keywords: Nitrite, Maximum Tolerable Limit, Jerked Beef. 
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TÍTULO: Escolha da idade ao primeiro parto como um critério de eficiência 

reprodutiva em vacas Pardo-suíças sob análise de sobrevivência 

Resumo 

 

Foi avaliado o tempo até o primeiro parto de novilhas leiteiras da raça Pardo-
Suíça provenientes de um rebanho da EMPARN-RN, com o objetivo de estimar 
curvas de sobrevivência e de taxas de risco associadas com o primeiro parto 
(evento),bem como identificar as possíveis covariáveis que influenciaram sobre 
o seu tempo de ocorrência, usando o método não-paramétrico de Kaplan-Meier. 
Por limitação desta metodologia, não podemos conhecer qual é o valor genético 
de cada touro e, consequentemente, qual é a sua taxa de risco (fragilidade) para 
o evento, e, assim, não conseguimos determinar qual deles produzirá filhas mais 
precoces ou mais tardias. De forma semelhante, apenas podemos afirmar que 
houve diferença significativa entre os níveis das covariáveis analisadas pelo 
método “forward stepwise” das estatísticas x² para o teste Log-Rank. Assim, 
obtivemos que os tempos médio e mediano ao primeiro parto foram 987,77 e 
1.003 dias, respectivamente; e as covariáveis significativas pelo teste Log-Rank 
foram estação de nascimento, ano de parto, touro (pai da vaca) e estação de 
parto. 

 
 
Palavras-chave: Censura à direita. Gado de leite. Precocidade reprodutiva. 

Risco. 

TITLE: Choose of the age at first calving as a criteria of reproductive efficiency in 

Brown-Swiss heifers under survival analysis 

Abstract 

 

It was evaluated the time until the first calving from dairy heifers of Brown Swiss 
breed, belonging to a herd of the EMPARN-RN, with the aim to estimate survival 
and hazard rate curves associated with the first calving (event), as well as to 
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identify the possible covariates that influenced on its time of occurrence, using 
the Kaplan-Meier non-parametric method. By limitation of this methodology, we 
cannot know which is the breeding value of each sire and, consequently, which 
is its hazard rate (frailty) to the event, and, therefore, we did not achieve to 
determine which of them will produce most precocious or latest daughters. 
Similarly, we can only affirm that there was a significant difference among the 
levels of the covariates evaluated by the “forward stepwise” method of the chi-
square statistics for the Log-Rank test. Hence, we obtained that the mean and 
median times at the first calving were 987.77 and 1,003 days, respectively; and 
the significant covariates by Log-Rank test were birth season, calving year, sire 
(cow’s father) and calving season. 

 
 
Keywords: Right Censoring. Dairy cattle. Reproductive precocity. Hazard. 
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TÍTULO: TOXICIDADE SANGUÍNEA DO INIBIDOR DE TRIPSINA 

SACIETOGÊNICO DA SEMENTE DE TAMARINDO (TAMARINDUS INDICA L.) 

NANOENCAPSULADO EM RATOS WISTAR 

Resumo 

A obesidade é um problema de saúde mundial, que pode ser um facilitador para 
o aparecimento ou agravamento de outras morbidades como diabetes, 
hipertensão, problemas osteomusculares dentre outros. A dificuldade de adesão 
ao tratamento faz com que se busque alternativas seguras e eficazes que 
auxiliem nesse tratamento. Nesse sentido Moléculas naturais com ação bioativa, 
tais como o inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo (Tamarindus 
indica L.) (ITT), destaca-se entre os agentes sacietogênicos e anti-inflamatórios 
estudados na atualidade. Nessa perspectiva, visando manter o ITT intacto e 
protegido ao longo do trato gastrointestinal, foi realizada a encapsulação por 
nanoprecipitação em quitosana purificada e proteína de soro de leite isolada, 
sendo necessária a análise para garantia da segurança, portanto esse trabalho 
visa analisar a toxicidade do inibidor de tripsina das sementes de tamarindo 
(Tamarindus indica L.) nanoencapsulado, em ratos Wistar. Os resultados 
mostraram que embora tenham se mantido dentro dos padrões considerados 
normais para ratos Wistar, houve um aumento na concentração de plaquetas, da 
creatinina do grupo de estudo que recebeu o ITT encapsulado em quitosana e 
proteína do leite (EQPI) e a diminuição da fosfatase alcalina e TGO do grupo 
tratado com EQPI em comparação ao grupo controle. As análises não 
apresentaram sinais de toxicidades, nem alterações indesejadas dos parâmetros 
sanguíneos, assegurando a utilização do ITT em estudos clínicos. 
 
Palavras-chave: Encapsulação. Nanopartícula. Atividade antitríptica. Ratos 

Wistar. 

TITLE: BLOOD TOXICITY OF THE SACIETOGENIC TRIPSIN INHIBITOR OF 

TAMARINDO SEED (TAMARINDUS INDICA L.) NANOENCAPSULATED IN 

WISTAR RATS 

Abstract 

Obesity is a global health problem, which can be a facilitator for the appearance 
or worsening of other morbidities such as diabetes, hypertension, 
musculoskeletal problems, among others. The difficulty in adhering to treatment 
makes it necessary to search for safe and effective alternatives that assist in this 
treatment. In this sense, natural molecules with bioactive action, such as the 
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trypsin inhibitor isolated from tamarind seeds (Tamarindus indica L.) (ITT), stand 
out among the sacietogenic and anti-inflammatory agents studied today. In this 
perspective, in order to keep the ITT intact and protected throughout the 
gastrointestinal tract, encapsulation was performed by nanoprecipitation in 
purified chitosan and isolated whey protein, requiring analysis to ensure safety, 
so this work aims to analyze the toxicity of trypsin inhibitor of nanoencapsulated 
tamarind (Tamarindus indica L.) seeds in Wistar rats. The results showed that 
although they remained within the standards considered normal for Wistar rats, 
there was an increase in the concentration of platelets, creatinine in the study 
group that received the ITT encapsulated in chitosan and milk protein (EQPI) and 
a decrease in phosphatase alkaline and TGO in the group treated with EQPI 
compared to the control group. The analyzes showed no signs of toxicity or 
undesired changes in blood parameters, ensuring the use of ITT in clinical 
studies. 
 
Keywords: Encapsulation. Nanoparticle. Antitryptic activity. Wistar rats. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 157 

 

CÓDIGO: SB0165 

AUTOR: RAYSA OLIVEIRA DE MEDEIROS 

COAUTOR: JESSICA CRISTHYANNE PEIXOTO NASCIMENTO 

COAUTOR: HURANA KETILE DA CUNHA 

COAUTOR: ANA PAULA FRANÇA DA SILVA 

ORIENTADOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS 

 

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO 

DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 192 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 USERS SERVED BY THE MOBILE 

EMERGENCY SERVICE 192 OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Introduction: it is important to investigate the sociodemographic conditions of the 
users served by SAMU, as well as their discussion, as it makes it possible to 
elucidate the meaning of the statements of users who share such assistance. 
Objective: to characterize the sociodemographic and health conditions of users 
served by SAMU 192 Rio Grande do Norte (RN). Method: exploratory-descriptive 
research, with a quantitative approach, carried out in a reference hospital. 
Results: the sample consisted of 384 users attended by SAMU 192 RN, between 
January and June 2016. The male gender (64.6%), aged between 36 to 67 years 
(34.1%); traumatic occurrences (58.3%), mainly from traffic accidents (33.59%), 
especially collisions (28.9%), and neurological disorders (21.1%) reached the 
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largest number of clinical occurrences. Conclusion: through the analysis of the 
sociodemographic data of the users attended by SAMU 192 RN, it was noticed 
greater traumatic occurrences related to traffic accidents, with a predominance 
of males, aged between 36 and 67 years. 
 
Keywords: Pre-Hospital Assistance; Emergency; Health profile. 
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TÍTULO: Produção de mudas de Carthamus tinctorius L. sob estresse hídrico 

Resumo 

 

O Semiárido nordestino, correspondente a 18,2% do território brasileiro, possui 
condições edafoclimáticas delicadas para produção de várias culturas por conta 
de suas características adversas. No entanto, o cártamo (Carthamus tinctorius 
L.) é uma ótima alternativa para o sertão nordestino, por apresentar resistência 
a essas características presentes na região de semiárido. É uma cultura 
amplamente estudada pelo seu óleo rico em ácidos graxos poli-insaturados e 
monoinsaturados e carrega um alto valor econômico devido suas várias 
utilidades. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de três 
variedades de cártamo sob estresse hídrico. Utilizando parâmetros como 
número de folhas e tamanho da planta já que estão relacionados a garantir 
eficiência no desenvolvimento e produtividade. Foram utilizadas sementes de 
cártamo de três variedades que foram cultivadas com 4 tratamentos diferentes. 
Nossos resultados sugerem que a cultivar IMAMT 946 no tratamento de T50% 
tem o melhor desenvolvimento. 

 
 
Palavras-chave: Plântula. Desenvolvimento. Cártamo. Sertão. Água. 

TITLE: Production of Carthamus tinctorius L. seedlings under water stress 

Abstract 

 

The Northeastern Semi-Arid, corresponding to 18.2% of the Brazilian territory, 
has delicate edaphoclimatic conditions for the production of various cultures due 
to its adverse characteristics. However, safflower (Carthamus tinctorius L.) is a 
great alternative for the northeastern hinterland, as it presents resistance to these 
characteristics present in the semiarid region. It is a culture widely studied for its 
oil rich in polyunsaturated and monounsaturated fatty acids and carries a high 
economic value due to its various uses. This work aimed to evaluate the 
development of three varieties of safflower under water stress. Using parameters 
such as number of leaves and plant size as they are related to ensuring efficiency 
in development and productivity. Safflower seeds of three varieties were used 
and were grown with 4 different treatments. Our results suggest that the cultivar 
IMAMT 946 in the treatment of T50% has the best development. 
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Keywords: Seedling. Development. Safflower. Hinterland. Water. 
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TÍTULO: Botânica digital: análise, divulgação e ilustração de resultados 

florísticos em novos formatos 

Resumo 

Este trabalho apresenta a importância dos materiais didáticos para o ensino, 
ainda majoritariamente tradicional, e o desenvolvimento de três recursos 
didáticos para serem utilizados na disciplina de Sistemática de Angiospermas: 
uma apostila, um modelo de descrição botânica e vídeo-aulas. Esses materiais 
trazem uma abordagem mais interativa e sintetizada dos conteúdos, além de 
serem mais práticos, uma vez que estão disponíveis em PDF, ou em vídeo, para 
que todos os alunos tenham acesso. Para mais, eles foram planejados com o 
intuito de auxiliar o ensino e a aprendizagem dos conteúdos propostos na 
disciplina em questão, tornando professores e alunos ativos nos processos 
educacionais e profissionais. 
 
Palavras-chave: recursos didáticos, desenvolvimento, ensino-aprendizagem, 

botânica. 

TITLE: The importance of the construction and use of didactic-pedagogical 

resources for teaching 

Abstract 

This work presents the importance of didactic materials for teaching, still mostly 
traditional, and the development of three teaching resources to be used in the 
Angiosperms Systematics discipline: a handout, a model of botanical description 
and video lessons. These materials bring a more interactive and synthesized 
approach to the content, in addition to being more practical, since they are 
available in PDF, or on video, so that all students have access. In addition, they 
were designed to assist teaching-learning the contents proposed in the subject in 
question, making teachers and students active in educational and professional 
processes. 
 
Keywords: didactic resources, development, teaching-learning, botany. 
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TÍTULO: Prevalência de inadequação de cálcio e consumo de alimentos fontes 

em adolescentes com síndrome metabólica 

Resumo 

O estudo teve como objetivo estimar a prevalência de ingestão inadequada de 
cálcio e o consumo de alimentos fontes em adolescentes com síndrome 
metabólica (SM). Estudo transversal, com adolescentes com excesso de peso, 
diagnosticados com SM, atendidos no Hospital Universitário Onofre 
Lopes/UFRN, Natal/RN, no período de outubro de 2016 a agosto de 2019. Foram 
coletados dados antropométricos (peso, altura, IMC/Idade), bioquímicos (HDL-c, 
triglicerídeos e glicemia de jejum) e de consumo alimentar e dietético. Foram 
aplicados dois recordatórios de 24 horas para estimar o consumo habitual de 
cálcio e os alimentos fontes mais frequentes. A prevalência de inadequação foi 
avaliada pelo método da Estimated Average Requirement (EAR) como ponto de 
corte, segundo sexo, faixa etária. Os dados referentes ao consumo dietético 
foram analisados por meio do software Virtual Nutri Plus®. A amostra final foi 
composta por 33 adolescentes de 10 a 13 anos, sendo 63,60% do sexo 
masculino. Do grupo estudado com SM, 54% possuía obesidade, 40% 
obesidade grave e 6% sobrepeso. Observamos uma média do consumo de 
cálcio maior no sexo feminino com 381,70 mg. Concluímos que os adolescentes 
apresentaram uma elevada prevalência de inadequação de cálcio, independente 
do sexo, e uma baixa frequência no consumo de alimentos fontes apresentado 
de forma decrescente leite integral e desnatado, queijo , achocolatados, 
requeijão, creme de leite e leite integral em pó. 
 
Palavras-chave: Adolescente. Obesidade. Síndrome Metabólica. Cálcio. 

Consumo Habitual. 

TITLE: Prevalence of inadequate intake and consumption of calcium sources in 

adolescents with metabolic syndrome 

Abstract 

The study aimed to estimate the prevalence of inadequate calcium intake and 
consumption of source foods in adolescents with metabolic syndrome (MS). 
Cross-sectional study with overweight adolescents, diagnosed with MS, attended 
at Hospital Universitário Onofre Lopes / UFRN, Natal / RN, from October 2016 to 
August 2019. Anthropometric data (weight, height, BMI / age) were collected ), 
biochemicals (HDL-c, triglycerides and fasting glucose) and food and dietary 
consumption. Two 24-hour reminders were applied to estimate habitual calcium 
consumption and the most frequent source foods. The prevalence of inadequacy 
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was assessed using the Estimated Average Requirement (EAR) method as a 
cutoff point, according to sex, age group. Data on dietary intake were analyzed 
using the Virtual Nutri Plus® software. The final sample consisted of 33 
adolescents aged 10 to 13 years, 63.60% were male. Of the group studied with 
MS, 54% had obesity, 40% severe obesity and 6% overweight. We observed an 
average of higher calcium intake in females with 381.70 mg. We concluded that 
adolescents had a high prevalence of calcium inadequacy, regardless of sex, and 
a low frequency of consumption of source foods presented in a decreasing milk 
whole and skimmed way, cheese, chocolate, curd, cream and whole milk powder. 
 
Keywords: Adolescent. Obesity. Metabolic syndrome. Calcium. Habitual 

Consumption 
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TÍTULO: Avaliação dos efeitos inflamatórios sobre a proliferação celular e 

diferenciação neuronal durante o desenvolvimento do córtex cerebral utilizando 

vídeo-microscopia de tempo intervalado 

Resumo 

Compreender os mecanismos reguladores que controlam as decisões do destino 
das células-tronco neurais é crucial para compreender o desenvolvimento do 
sistema nervoso central em mamíferos saudáveis e ou com alguma patologia. 
Progresso importante tem sido feito na identificação de mecanismos celulares e 
moleculares que controlam a geração de diversidade neuronal. No entanto, 
ainda pouco se sabe sobre a origem das células astrogliais. Na literatura já foi 
demonstrado que diversos fatores possuem efeitos desde manutenção dos 
progenitores neurais, e até na sobrevivência de neurônios e células gliais. Genes 
já estudados pelo grupo, como o Zbtb20, e a inflamação, atualmente objeto de 
estudo do grupo, são alguns desses vários fatores. Para elucidar nossa hipótese 
de alterações neuronais e gliais por esses fatores in vitro, utilizamos da análise 
de vídeo-microscopia, podendo assim analisar características dos ciclos de 
divisão, identificando os fenótipos gerados e a taxa de proliferação. Permitindo 
que avaliemos como as células do sistema nervoso são formadas e os 
mecanismos que controlam esse processo denominado especificação neural. 
 
Palavras-chave: Astrócitos; especificação; vídeo-microscopia; zbtb20; ciclo de 

divisão 

TITLE: Analysis of neural progenitor lineage using time-lapse video microscopy 

Abstract 

Understanding the regulatory mechanisms that control decisions about the fate 
of neural stem cells is crucial to understanding the development of the central 
nervous system in healthy and / or pathological mammals. Important progress 
has been made in identifying cellular and molecular mechanisms that control the 
generation of neuronal diversity. However, little is known about the origin of 
astroglial cells. In the literature it has already been demonstrated that several 
factors have effects since maintenance of neural progenitors, and even in the 
survival of neurons and glial cells. Genes already studied by the group, such as 
Zbtb20, and inflammation, currently the subject of study by the group, are some 
of these several factors. To elucidate our hypothesis of neuronal and glial 
changes by these factors in vitro, we used video microscopy analysis, thus being 
able to analyze the characteristics of the division cycles, identifying the generated 
phenotypes and the proliferation rate. Allowing us to evaluate how cells in the 
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nervous system are formed and the mechanisms that control this process called 
neural specification. 
 
Keywords: Astrocytes; specification; time-lapse; zbtb20; division cycles; inflam 
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TÍTULO: A vivência de pais na terceira fase do Método Canguru: plano de 

trabalho do discente bolsista 

Resumo 

Devido ao número importante de nascimentos de crianças prematuras e com 
baixo peso em nosso país, atualmente tem se trabalhado a atenção humanizada 
não só para à criança prematura, mas também à mãe e a família dessa. A 
humanização deve ser iniciada no nascimento, mas se tratando de recém-
nascidos de baixo peso e/ou prematuros é preconizado o Método Canguru, como 
método seguro e eficaz, centrado na humanização da assistência e no princípio 
de cidadania da família. O Método Canguru consiste num tipo de assistência 
neonatal onde há contato pele-a-pele precoce do recém-nascido de baixo 
peso/prematuro com a mãe ou o pai, possibilitando simular aquele bebê o 
ambiente uterino o qual ele ainda se encontraria caso a gestação seguisse o 
tempo normal. É comprovado que o método reduz o tempo de internação, 
aumenta o vínculo entre a mãe e a criança e também a prevalência de 
aleitamento materno, além de tudo isso ainda desenvolve o ganho de peso. O 
método é desenvolvido em três etapas: a primeira acontece na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a segunda ocorre numa unidade onde o bebê 
após alta da UTIN, com estado clínico estável, permanece em acompanhamento 
contínuo com sua mãe para ganho de peso e realização do método canguru. Por 
último, a terceira etapa acontece no domicílio, quando o bebê tem alta hospitalar, 
com acompanhamento ambulatorial. 
 
Palavras-chave: método canguru; enfermagem; família 

TITLE: The experience of parents in the third phase of the Kangaroo Method 

Abstract 

Due to the important number of births of premature and low birth weight children 
in our country, humanized care is currently being worked not only for the 
premature child, but also for the mother and her family. Humanization must begin 
at birth, but in the case of low birth weight and / or premature newborns, the 
Kangaroo Method is recommended, as a safe and effective method, centered on 
the humanization of care and the principle of family citizenship. The Kangaroo 
Method consists of a type of neonatal assistance where there is early skin-to-skin 
contact of the low-weight / premature newborn with the mother or father, making 
it possible to simulate that baby the uterine environment which he would still find 
if the pregnancy follow the normal time. It is proven that the method reduces the 
length of hospital stay, increases the bond between the mother and the child and 
also the prevalence of breastfeeding, in addition to all this still develops weight 
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gain. The method is developed in three stages: the first takes place in the 
Neonatal Intensive Care Unit (NICU), the second occurs in a unit where the baby 
after discharge from the NICU, with a stable clinical status, remains in continuous 
monitoring with his mother for weight gain and realization of the kangaroo 
method. Finally, the third stage takes place at home, when the baby is discharged 
from hospital, with outpatient monitoring. 
 
Keywords: kangaroo method, nursing, family 
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TÍTULO: RESISTÊNCIA DE UNIÃO DA ZIRCÔNIA CIMENTADA À DENTINA: 

EFEITO DE DIFERENTES MÉTODOS DE LIMPEZA E DA ESTRATÉGIA DE 

CIMENTAÇÃO 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar o efeito de diferentes métodos de descontaminação da 
cerâmica de zircônia contaminada por saliva na resistência de união à dentina 
após duas estratégias de cimentação. Metodologia: Coroas de dentes bovinos 
(N=144) foram incluídas em resina acrílica quimicamente ativada e a face 
vestibular lixada (#220, #400, #600) para expor dentina profunda. Cilindros de 
zircônia Vita In-Ceram-YZ 2000 20/19 (Ø=3,4mm, h=4mm) foram 
confeccionados (N=144) e sinterizados. Os cilindros e dentes foram divididos 
aleatoriamente em 12 grupos (n=12) de acordo com os fatores: “métodos de 
limpeza: Sem contaminação, Contaminação por saliva sem limpeza, Ivoclean, 
água, Al2O3, Álcool Isopropilico” e “Estratégia de cimentação: Single Bond 
Universal (SBU) + Cimento resinoso RelyX Ultimate e Silicatização + SBU+ 
RelyX Ultimate”. Os cilindros foram limpos e cimentados de acordo com seus 
grupos, sendo posicionados e pressionados sobre a dentina (750g). A interface 
foi fotopolimerizada (1200 mW/cm2) em 4 direções por 20s sob pressão e 20s 
sem carga. As amostras ainda serão termocicladas (10.000 ciclos, 5/55°C, 30s) 
e submetidas ao ensaio de cisalhamento (50KgF, 1mm/min). Os dados (MPa) 
serão analisados sob ANOVA (2 fatores) e teste de Tukey (5%). Análises das 
superfícies fraturadas e molhabilidade também serão feitas. Resultados: Os 
resultados não foram obtidos devido a interrupção da pesquisa ocasionada pela 
pandemia de Covid-19 que levou a suspensão das atividades nas universidades. 

 
 
Palavras-chave: Zircônia. Cisalhamento. Descontaminação. 

TITLE: Effect of different cleaning methods and zirconia cementation strategy 

after saliva contamination on dentin bond strength. 

Abstract 
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Objective: To evaluate the effect of different decontamination methods of saliva 
contaminated zirconia ceramic on dentin bond strength after two cementation 
strategies. Methods: Cattle crowns (N = 144) were included in chemically 
activated acrylic resin and sanded buccal face (# 220, # 400, # 600) to expose 
deep dentin. Vita In-Ceram-YZ 2000 20/19 zirconia cylinders (Ø = 3.4mm, h = 
4mm) were made (N = 144) and sintered. The cylinders and teeth were randomly 
divided into 12 groups (n = 12) according to the factors: “Cleaning Methods: No 
Contamination, No Clean Saliva Contamination, Ivoclean, Water, Al2O3, 
Isopropyl Alcohol” and “Cementation Strategy: Universal Single Bond (SBU) + 
RelyX Ultimate Resin Cement and Silicate + SBU + RelyX Ultimate ”. The 
cylinders were cleaned and cemented according to their groups, being positioned 
and pressed on the dentin (750g). The interface was light cured (1200 mW / cm2) 
in 4 directions for 20s under pressure and 20s without load. The samples will still 
be thermocycled (10,000 cycles, 5/55 ° C, 30s) and subjected to the shear test 
(50KgF, 1mm / min). Data (MPa) will be analyzed under ANOVA (2 factors) and 
Tukey test (5%). Analysis of fractured surfaces and wettability will also be done. 
Results: The results were not obtained due to the interruption of research caused 
by the Covid-19 pandemic that led to the suspension of activities at universities. 

 
 
Keywords: Zirconia. Shearing. Decontamination. 
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TÍTULO: ADESÃO AO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE: plano de trabalho do discente bolsista. 

Resumo 

A tuberculose é uma doença curável, entretanto tem levado a óbito milhares de 
pessoa no mundo todo. Por isso, é importante que aconteça uma eficiente 
adesão ao tratamento, utilizando-se, para tal, de métodos que incentivem essa 
prática. A partir da ciência do quão relevante é a atuação do enfermeiro nesse 
processo, o presente estudo objetiva identificar, na literatura científica, quais são 
as contribuições desse profissional na adesão ao tratamento da tuberculose. O 
presente relatório é um recorte de pesquisa de revisão integrativa, a qual integra, 
avalia e sintetiza, de forma sistemática e ordenada, resultados e evidências de 
estudos direcionados a determinado problema de pesquisa e/ou um tema 
específico, a partir de estudos independentes. Dos 13 artigos incluídos, 10 
tiveram em seus resultados estratégias para favorecer a adesão ao tratamento 
da tuberculose, a exemplo visitas domiciliares, uso de aparatos tecnológicos e 
softwares, assim como educação em saúde adequada. Por outro lado, 3 
apresentaram práticas realizadas por enfermeiros que impactaram 
negativamente no processo de adesão, como comunicação deficiente entre a 
equipe de saúde assistente, limitações na comunicação entre o enfermeiro e os 
pacientes e irregularidade de ações educativas em saúde. Por fim, conclui-se 
que o enfermeiro desempenha e tem potencial para exercer importantes papéis 
durante o processo de tratamento da tuberculose. Utilizar-se de tecnologias 
leves e duras podem, auxiliar nesse processo. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Adesão ao tratamento. Enfermeiro. Educação em 

Saúde. 

TITLE: ADHERENCE TO THE TREATMENT OF TUBERCULOSIS: HOW ARE 

NURSES CONTRIBUTING TO THIS PROCESS? 

Abstract 

Despite being a curable disease, tuberculosis has killed thousands of people 
worldwide. Therefore, it is important there is an efficient adherence to treatment, 
using methods that encourage this practice. Based on the knowledge of how 
relevant is the role of nurses in this process, the present study aims to identify, in 
the scientific literature, what are the contributions of this professionals in 
adherence to the treatment of tuberculosis. This report is an excerpt of an 
integrative review research, which integrates, evaluates and synthesizes, in a 
systematic and orderly manner, results and evidence from studies directed at a 
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specific research problem and / or a specific topic, based on independent studies. 
Of the 13 articles included, 10 had in their results strategies to favor adherence 
to tuberculosis treatment, such as home visits, use of technological devices and 
software, as well as adequate health education. On the other hand, 3 presented 
practices carried out by nurses that negatively impacted the adherence process, 
as deficient communication between the health care team, limitations in 
communication between the nurse and the patients, and irregularity in health 
educational actions. Finally, it can be concluded that nurses play and have the 
potential to play important roles during the tuberculosis treatment process. Using 
light and hard technologies can assist in this process. 
 
Keywords: Tuberculosis. Adherence to treatment. Nurse. Health Education. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DA APNEIA DO SONO EM FUNCIONÁRIOS OBESOS 

COM JETLAG SOCIAL 

Resumo 

Introdução: As doenças cardiovasculares acometem consideravelmente 
pacientes obesos. Nessa população facilmente é encontrada a síndrome da 
apnéia obstrutiva do sono (SAOS), decorrente de alterações fisiológicas e 
corporais que resultam em distúrbios do sono e respiratórios. 

 

Objetivo: Avaliar a prevalência de alterações respiratórias durante o sono, 
distúrbios do sono e o jet lag social em funcionários obesos. 

 

Metodologia: Trata-se de um estudo realizado por meio da aplicação de 
formulários on line, avaliações antropométricas e polissonografia em 
funcionários de uma Universidade Pública da cidade de Natal, RN. 

 

Resultados: A qualidade ruim do sono apresentou associação a níveis mais 
elevados de estresse, curta duração do sono e sonolência (p < 0,05) e tempo 
médio do sono durante a semana de 6,5 ± 1,3 h. Além disso, o estresse com o 
sono da semana apresentou correlação relevante (p < 0,05). Observou também 
uma associação do jet lag social com o cronotipo (p< 0,05) e o tempo de 
contribuição na instituição com a idade (p < 0.05). 

 

Conclusão: É importante o desenvolvimento de estratégias para melhorar a 
qualidade do sono e promover benefícios a saúde, pois as alterações 
comprometem a qualidade de vida e o perfil ocupacional dos envolvidos. 

 

1. Objetivos: Geral: Analisar a prevalência de alterações cardíacas e 
respiratórias em funcionários obesos através da técnica polissonográfica. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 173 

 

 

Específicos: Determinar a prevalência e efeitos da apneia e dos distúrbios do 
sono. 

 
Palavras-chave: Obesidade, Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, Jet Lag 

TITLE: PREVALENCE OF SLEEP APNEA IN OBESE EMPLOYEES WITH 

SOCIAL JETLAG 

Abstract 

Introduction: Cardiovascular diseases affect considerably obese patients. 
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is easily found in this population, 
resulting from physiological and bodily changes that result in sleep and 
respiratory disorders. 

 

Objective: To assess the prevalence of respiratory changes during sleep, sleep 
disorders and social jet lag in obese employees. 

 

Methodology: This is a study carried out through the application of online forms, 
anthropometric assessments and polysomnography among employees of a 
Public University in the city of Natal, RN. 

 

Results: Poor sleep quality is associated with higher levels of stress, short sleep 
duration and drowsiness (p <0.05) and mean sleep time during the week of 6.5 ± 
1.3 h. In addition, stress with the week's sleep showed a relevant correlation (p 
<0.05). It also observed an association of social jet lag with the chronotype (p 
<0.05) and the time of contribution at the institution with age (p <0.05). 

 

Conclusion: It is important to develop strategies to improve sleep quality and 
promote health benefits, as the changes compromise the quality of life and the 
occupational profile of those involved. 

 

1. Objectives: General: To analyze the prevalence of cardiac and respiratory 
disorders in obese employees through the polysomnographic technique. 
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Specifics: Determine the prevalence and effects of apnea and sleep disorders. 

 
Keywords: Obesity, Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Jet Lag. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 175 

 

CÓDIGO: SB0177 

AUTOR: HURANA KETILE DA CUNHA 

COAUTOR: GABRIEL ZAMBIAZE FARIAS 

COAUTOR: RAYSA OLIVEIRA DE MEDEIROS 

COAUTOR: LETICIA FREITAS DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: RODRIGO ASSIS NEVES DANTAS 

 

 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 

ADOTADAS PELOS PROFISSIONAIS EMERGENCISTAS QUE 

SOFREM/SOFRERAM COM O TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-

TRAUMÁTICO 

Resumo 

Introdução: na vida moderna, onde as situações estressantes estão em 
evidência, e o mercado de trabalho sofre perdas com o curto tempo de serviço 
de profissionais ocasionado por transtornos mentais, o TEPT entra em discussão 
como uma de suas causas entre profissionais de empregos com alta 
periculosidade. Objetivou a identificação de estratégias de enfrentamento 
adotadas pelos profissionais em questão frente ao trauma vivenciado. 
Metodologia: estudo do tipo descritivo-exploratório, transversal, com 
abordagem quantitativa e dados prospectivos. Realizado em cinco populações-
alvo, formada pelos profissionais de saúde que formam as equipes de 
enfermagem, médica, condutores, bombeiros e policiais militares do RN. A 
amostra final foi composta por 338 participantes. Resultados e discussão: 
como forma de enfrentamento às situações traumáticas/estressoras os 
participantes apontaram que 43,79% praticam esportes, 40,24% buscaram 
suporte religioso, 39,05% afirmou fazer a reavaliação das situações e 10,95% 
buscam suporte psicológico. Dentre as principais medidas de prevenção e 
tratamento do TEPT está o suporte psicológico, sendo a TCC sua técnica mais 
difundida. Conclusões: as principais formas de enfrentamento pelos 
profissionais analisados foram a prática de esportes, o suporte religioso, a 
reavaliação das situações e suporte psicológico; mas é válido acentuar que 
grande parte dos entrevistados não procuram maneiras de enfrentar as 
situações estressoras.                                
 
Palavras-chave: Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos. 

TITLE: IDENTIFICATION OF COPING STRATEGIES ADOPTED BY 

EMERGENCY PROFESSIONALS WHO SUFFER / SUFFERED WITH POST-

TRAUMATIC STRESS DISORDER 

Abstract 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 176 

 

Introduction: in modern life, where stressful situations are in evidence, and the 
job market suffers losses due to the short time of service of professionals caused 
by mental disorders, PTSD comes into discussion as one of its causes among 
professionals with jobs with high dangerousness. It aimed to identify coping 
strategies adopted by the professionals in question in the face of the trauma 
experienced. Methodology: cross-sectional, descriptive-exploratory study, with 
a quantitative approach and prospective data. Held in five target populations, 
formed by health professionals who form the RN's nursing, medical, drivers, 
firefighters and military police teams. The final sample was composed of 338 
participants. Results and discussion: as a way of coping with traumatic / 
stressful situations, the participants pointed out that 43.79% played sports, 
40.24% sought religious support, 39.05% stated that they reassessed the 
situations and 10.95% sought psychological support. Among the main measures 
of prevention and treatment of PTSD is psychological support, with CBT being its 
most widespread technique. Conclusions: the main forms of coping by the 
analyzed professionals were the practice of sports, religious support, 
reassessment of situations and psychological support; but it is worth stressing 
that a large part of the interviewees do not look for ways to cope with stressful 
situations. 

 
Keywords: Posttraumatic Stress Disorders. 
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TÍTULO: Estudo da ação ansiolítica e hipnótica de Valeriana officinalis L. em 

ratos 

Resumo 

Valeriana officinalis L.,planta herbácea pertencente à família Valerianaceae,é 
conhecida popularmente desde a antiguidade quando suas raízes eram usadas 
como sedativo brando.Atualmente,um extrato padronizado obtido de suas raízes 
é útil e amplamente empregado no tratamento de distúrbios do sono,ansiedade, 
mialgia,etc.A ansiedade patológica é uma psicopatologia que acomete cerca de 
3,6% de pessoas no mundo,sendo importante a pesquisa e descoberta de 
medicamentos para o tratamento desta patologia.O objetivo do presente estudo 
foi investigar a ação ansiolítica de um extrato seco padronizado em ácidos 
sesquiterpênicos expressos em ácido valerênico (8%) de raízes de V. officinalis 
L.,em ratos.Foram empregados 30 ratos da linhagem Wistar (machos) com 90 
dias de vida pesando entre 250-300g.Os animais foram divididos em três grupos 
(n=10/grupo):um grupo recebeu o extrato de V. officinalis (200 mg/kg),outro 
grupo (controle positivo) recebeu etanol (1mL/kg) e o grupo controle 
negativo,que recebeu apenas água (1 mL/kg).Todos os tratamentos ocorreram 
por gavagem durante sete dias.Ao final do último dia de tratamento,30 minutos 
após a administração,todos os animais tiveram seus comportamentos 
analisados individualmente no labirinto em cruz elevado e logo depois no campo 
aberto.A análise estatística realizada com os parâmetros utilizados revelou efeito 
sedativo e ansiolítico do extrato empregado nos animais tratados com o extrato 
na dose 200mg/kg,nas condições experimentais adotadas. 
 
Palavras-chave: Valeriana Officinalis L., ansiedade, ratos. 

TITLE: Preliminary study of anxiolytic effects of Valeriana officinalis L. in rats 

Abstract 

Valeriana officinalis L.,a herbaceous plant belonging to the Valerianaceae 
family,has been popularly known since antiquity when its roots were used as a 
mild sedative. Currently,a standardized extract obtained from its roots is useful 
and widely used in the treatment of sleep disorders, anxiety, myalgia, 
etc.Pathological anxiety is a psychopathology that affects about 3.6% of people 
worldwide,and research and discovery of drugs for the treatment of this pathology 
is important.The aim of the present study was to investigate the anxiolytic action 
of an extract standardized in sesquiterpenic acids expressed in valerenic acid 
(8%) from V. officinalis L. roots,in rats.Thirty Wistar rats (male) with 90 days of 
age,weighing between 250-300g, were used. The animals were divided in three 
groups (n = 10 / group):one group received the extract of V. officinalis (200 mg / 
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kg), another group (positive control) received ethanol (1mL / kg) and the negative 
control group, which received u only water (1 mL / kg). All treatments were carried 
out by gavage for seven days. At the end of the last day of treatment, 30 minutes 
after administration, all animals had their behaviors analyzed individually in the 
elevated plus maze and immediately afterwards. in the open field. The statistical 
analysis performed with the parameters used revealed a sedative and anxiolytic 
effect of the extract used in the animals treated with the extract at a dose of 
200mg / kg, under the experimental condition adopted. 
 
Keywords: Valeriana Officinalis L., anxiety, rats. 
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TÍTULO: Avaliação do programa de enfermagem saúde na escola: uma ação de 

promoção da saúde e prevenção de doenças na adolescência. 

Resumo 

 

Este estudo objetivou avaliar o estado nutricional dos adolescentes e realizar 
rodas de conversa com os estudantes adolescentes para abordar os resultados 
obtidos na classificação do estado nutricional. Trata-se de estudo descritivo e 
transversal, que teve como população de referência os adolescentes do ensino 
médio (rede pública estadual), de ambos os sexos, de 10 a 19 anos de idade, no 
município de Natal - RN, Nordeste do Brasil. No que tange ao estado nutricional, 
maior parte apresentou-se como eutrófico (64%). Entretanto, vale destacar que 
24,7% apresentava sobrepeso ou obesidade, totalizando 37 alunos. Em relação 
à estatura, 52,7% dos participantes apresentavam estatura adequada, os outros 
47,3% apresentavam estatura baixa ou muito baixa. Ao analisar o peso ósseo, 
73,3 % dos adolescentes estavam acima do valor mínimo aceitável. Como forma 
de apresentar os dados coletados de cada aluno e identificar o nível prévio de 
conhecimento deles acerca dos temas abordados, foi realizado um jogo de 
perguntas e respostas. Os estudantes de Enfermagem conduziam a discussão 
apresentando a resposta certa e explicando os padrões de normalidade, e cada 
aluno pode comparar com seu resultado. Conclui-se a importância do projeto na 
detecção precoce de alterações nos parâmetros de crescimento e nutricionais 
dos adolescentes, pois a mudança de hábitos na adolescência pode acarretar 
em uma vida adulta mais saudável. 

 
 
Palavras-chave: Saúde do Adolescente; Educação em Saúde; Estado 

Nutricional 

TITLE: Evaluation of the Health at School Nursing program: an action to promote 

health and prevent diseases in adolescence 

Abstract 
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This study aimed to assess the nutritional status of adolescents and conduct 
conversation with adolescent students to address the results obtained in the 
classification of nutritional status. This is a descriptive and cross-sectional study, 
with the reference population of high school adolescents (state public school), of 
both sexes, aged 10 to 19 years, in the city of Natal - RN, Northeast Brazil. Not 
as far as nutritional status is concerned, most are eutrophic (64%). However, it is 
worth noting that 24.7% were overweight or obese, totaling 37 students. 
Regarding height, 52.7% of the participants were of adequate height, the other 
47.3% were of short or very short height. When analyzing bone weight, 73.3% of 
adolescents were above the minimum acceptable value. As a way of presenting 
the data collected from each student and identifying the previous level of 
knowledge of the specific topics, a question and answer game was carried out. 
Nursing students conducted the discussion, arguing the right answer and 
explaining the standards of normality, and each student can compare with their 
result. It concludes the importance of the project in the early detection of changes 
in the growth and nutritional parameters of adolescents, since changing habits in 
adolescence can lead to a healthier adult life. 

 
 
Keywords: Saúde do Adolescente; Educação em Saúde; Estado Nutricional 
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TÍTULO: Determinação do potencial anti-inflamatório in vitro de produto 

tecnológico contendo óleo de copaíba 

Resumo 

O óleo de copaíba é usado pela medicina popular tradicional brasileira devido as 
suas atividades anti-inflamatória, antifúngica e cicatrizante. Essas atividades 
despertam o interesse para a produção de sistemas farmacêuticos capazes de 
contornar os problemas físico-químicos e organolépticos desse óleo, além de 
produzir sistemas que sejam seguros, eficazes e inovadores para o tratamento 
de doenças nos mais distintos órgãos. Dentre essas doenças, a asma destaca-
se por ser uma doença pulmonar inflamatória que causa um elevado número de 
internamentos hospitalares e por possuir um tratamento de alto custo e com 
medicamentos que causam muitos efeitos adversos. Dessa forma, o objetivo 
desse trabalho foi desenvolver, caracterizar e avaliar a citotoxicidade de 
nanocápsulas poliméricas contendo óleo de copaíba contra células de 
macrófagos murinos (Raw 264.7) visando a obtenção de um produto acessível 
à população como alternativa/adjuvante ao tratamento da asma. 
 
Palavras-chave: Nanocápsulas. Óleo de copaíba. Asma. Citotoxicidade. 

TITLE: NANOCAPSULAS DE ÓLEO DE COPAÍBA BIODEGRADÁVEIS PARA 

O TRATAMENTO ANTIASMÁTICO: DESENVOLVIMENTO, 

CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA. 

Abstract 

Copaiba oil is a natural oil used by the traditional Brazilian folk medicine due to 
its anti-inflammatory, antifungal and healing activities. Based on this, the 
development of nanocarriers has draw attention in order to overcome the 
physicochemical and organoleptic drawbacks of this oil and also to obtain safe, 
effective and innovative delivery system intended for the treatment of several 
diseases. Concerning this issue, asthma highlight itself since is a pulmonary 
inflammatory disease responsible for high rate of hospitalization and also due its 
high treatment cost and the several side effects caused by the available anti-
asthma medicines. Therefore, the aim of this work was to develop and 
characterize polymeric nanocapsules based on copaiba oil and also to evaluate 
its cytotoxicity against murine macrophage cells (Raw 264.7) aiming the obtaining 
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of a accessible product to the population as alternative/complementary to asthma 
treatment. 
 
Keywords: Nanocapsules. Copaiba oil. Asthma. Cytotoxicity. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 183 

 

CÓDIGO: SB0182 

AUTOR: KARINE ELAINE FREIRE DE ALBUQUERQUE 

COAUTOR: LIANA GALVAO BACURAU PINHEIRO 

ORIENTADOR: RENATA ALEXANDRA MOREIRA DAS NEVES 

 

 

TÍTULO: Qualidade da alimentação escolar: análise a partir da perspectiva da 

ferramenta IQ-COSAN. 

Resumo 

 

As práticas alimentares na escola podem constituir um fator fundamental para a 
promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, onde o cardápio ganha 
destaque como principal instrumento de planejamento no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Portanto, esse trabalho teve como 
objetivo avaliar qualitativamente os cardápios das Escolas Públicas Estaduais 
do Rio Grande do Norte – RN/BRASIL, utilizando a ferramenta denominada 
como Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e 
Nutricional (IQ COSAN), assim como verificar se eles atendem às diretrizes do 
PNAE. Os cardápios foram coletados em 31 escolas, analisados por três 
avaliadoras treinadas de forma independente e tabulados em planilhas no 
EXCEL®. Verificou-se que entre os seis grupos alimentares encontrados, o 
grupo dos cereais e tubérculos é o que mais se destaca, entretanto o dos feijões 
quase não foi observado. Alimentos classificados como restritos e/ou 
preparações doces foram encontrados excedendo o limite semanal 
(>2x/semana). A variedade dos alimentos está aquém do esperado, assim como 
a inclusão de alimentos regionais e da sociobiodiversidade. Entretanto, não 
foram ofertadas bebidas com baixo valor nutricional. Não foram encontrados 
cardápios classificados como adequados. Constatou-se que os cardápios da 
alimentação escolar do Rio Grande do Norte, além de apresentarem falhas de 
elaboração e apresentação, também não estão atendendo às diretrizes do 
PNAE. 

 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional. Merenda Escolar. Cardápio. 

TITLE: Quality of school feeding: analysis from the perspective of the IQ-COSAN 

tool. 

Abstract 

School feeding practices can be a fundamental factor for the promotion of Food 
and Nutritional Security, where the menu is highlighted as the main planning tool 
within the scope of the National School Feeding Program (PNAE). Therefore, this 
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work aimed to qualitatively evaluate the menus of the State Public Schools of Rio 
Grande do Norte - RN/Brazil, using the tool called the Quality Index of the 
Coordination of Food and Nutritional Security (IQ COSAN), as well as checking 
if they meet PNAE guidelines. The menus were collected in 31 schools, evaluated 
by three evaluators independently and tabulated in EXCEL spreadsheets. It was 
found that among the six food groups found, the group of cereals and tubers is 
the one that stands out the most, however that of beans was hardly observed. 
Foods classified as restricted and/or sweet preparations were found exceeding 
the weekly limit (>2x/week). The variety of foods is below expectations, as well 
as the inclusion of regional foods and socio-biodiversity. However, drinks with low 
nutritional value were not offered. No menus were found to be suitable. It was 
found that the school meal menus in Rio Grande do Norte, in addition to 
presenting flaws in their design and presentation, are also not meeting the 
guidelines of the PNAE. 
 
Keywords: Food and Nutrition Security. School Feeding. Menu. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES MAIS PREVALENTES 

DE TRANSTORNO DO ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO EM PROFISSIONAIS 

QUE ATUAM EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O objetivo deste estudo é caracterizar as manifestações mais prevalentes do 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático em meio ao público rastreado.O estudo 
é do tipo descritivo-exploratório, transversal, com abordagem quantitativa e 
dados prospectivos. Foi realizado em cinco populações-alvo, formada pelos 
profissionais de saúde da equipe de enfermagem (enfermeiros, auxiliares e 
técnicos de enfermagem), equipe médica, condutores, bombeiros e policiais 
militares do Rio Grande do Norte. Inicialmente, a população era de 970 
profissionais, porém, devido ao momento atual de pandemia pelo coronavírus, 
foi realizado um novo cálculo amostral, chegando ao número de 338 
participantes. Os sinais e sintomas mais frequentemente identificadas foram: 
ansiedade (54,44%), irritabilidade aumentada (54,14%), sonhos remetendo aos 
eventos (24,56%), confronto (24,56%), indiferença (24,26%), aumento de 
agressividade (22,19%), perda de prazer nas atividades de lazer pessoais 
(21,30%), dificuldade para realizar novas atividades (18,64%), isolamento 
(18,64%), afastamento (15,68%), melancolia (14,20%), diminuição da libido 
(6,80%) e redução do apetite (9,76%). Com a identificação dos sintomas mais 
prevalentes do Transtorno do Estresse Pós-Traumático é possível direcionar a 
assistência em saúde para estes profissionais com base nestes sintomas e, 
assim, amenizá-los para promover uma melhor qualidade de vida a estes 
profissionais acometidos do Transtorno do Estresse Pós-Traumático. 
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Abstract 

The aim of this study is to characterize the most prevalent manifestations of 
Posttraumatic Stress Disorder among the screened public. The study is 
descriptive-exploratory, cross-sectional, with a quantitative approach and 
prospective data. It was carried out in five target populations, formed by the health 
professionals of the nursing team (nurses, nursing assistants and technicians), 
medical staff, drivers, firefighters and military police in Rio Grande do Norte. 
Initially, the population was 970 professionals, however, due to the current 
moment of the coronavirus pandemic, a new sample calculation was carried out, 
reaching the number of 338 participants. The most frequently identified signs and 
symptoms were: anxiety (54.44%), increased irritability (54.14%), dreams 
referring to events (24.56%), confrontation (24.56%), indifference (24.26 %), 
increased aggression (22.19%), loss of pleasure in personal leisure activities 
(21.30%), difficulty in carrying out new activities (18.64%), isolation (18.64%), 
withdrawal ( 15.68%), melancholy (14.20%), decreased libido (6.80%) and 
reduced appetite (9.76%). With the identification of the most prevalent symptoms 
of Post Traumatic Stress Disorder, it is possible to target health care for these 
professionals based on these symptoms and, thus, alleviate them to promote a 
better quality of life for these professionals affected by Post Traumatic Stress 
Disorder. 
 
Keywords: Posttraumatic Stress Disorder. Symptomatology. Mental health. 
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TÍTULO: Monitoramento de condições de saúde e funcionalidade em idosos no 

município de Parnamirim 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar os riscos de vulnerabilidade e fragilidade, através do protocolo 
de identificação do idoso vulnerável (VES-13) e do Índice de Vulnerabilidade 
Clínico Funcional (IVCF-20), da população idosa cadastrada na Estratégia de 
Saúde da Família do município de Parnamirim. Métodos: Trata-se de uma 
pesquisa do tipo transversal realizada com 786 idosos a partir de 60 anos, de 
ambos os sexos. O estudo foi realizado em 6 Unidades Básicas de Saúde do 
município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte (RN). Foram analisados dados 
socioeconômicos, antropométricos, o VES-13 e o IVCF-20. Resultados: A 
média de idade da amostra foi de 70,1 (± 7,1) anos, sendo a maioria composta 
por mulheres (61,1%). Verificou-se uma prevalência de 19,8% de pessoas 
idosas em risco de fragilização e de 9% considerados frágeis, de acordo com o 
VES-13. Na avaliação do IVCF-20, as situações de moderado (31,6%) e alto 
risco (14%) de vulnerabilidade representaram 45,6% da amostra, ou seja, quase 
a metade dos idosos participantes do estudo. Conclusão: A partir deste estudo, 
verificou-se a importância de uma visão mais ampla para a saúde da pessoa 
idosa residente na comunidade visto que os indivíduos dessa população podem 
estar expostos a diversos fatores que elevam o risco de fragilidade e 
vulnerabilidade. O conhecimento desses fatores e de seus determinantes auxilia 
na formulação de ações de prevenção e intervenção precoce, o que permite um 
envelhecer com maior qualidade de vida e mais dignidade. 
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TITLE: Monitoring health conditions and functionality in the older adults in the 
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Abstract 
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Objective: To assess the risks of vulnerability and fragility, through the 
identification protocol for vulnerable older adult(VES-13) and the Clinical-
Functional Vulnerability Index-20 (IVCF-20), of the older adult population 
registered in the Family Health Strategy of the municipality of Parnamirim. 
Methods: This is a cross-sectional study carried out with 786 older adults aged 
60 or over, of both sexes. The study was carried out in 6 Basic Health Units in 
the municipality of Parnamirim, in Rio Grande do Norte (RN). Socioeconomic, 
anthropometric data, VES-13 and IVCF-20 were analyzed. Results: The average 
age was 70.1 (± 7.1) years, with the majority being women (61.1%). There was a 
prevalence of 19.8% of older adults at risk of frailty and 9% considered fragile, 
according to VES-13. In the assessment of the IVCF-20, the situations of 
moderate (31.6%) and high risk (14%) of vulnerability represented 45.6% of the 
sample, that is, almost half of the older adults participants in the study. 
Conclusion: A broad look at the health of the community-dwelling older adults is 
important since these individuals may be exposed to several factors that increase 
the risk of fragility and vulnerability. The knowledge of these factors and their 
determinants helps in the formulation of prevention and early intervention actions, 
which allows aging with a higher quality of life and more dignity. 

 
 
Keywords: Aging. Monitoring. Primary Health Care. 
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TÍTULO: Efeito da reflexoterapia no alívio da dor em neonato durante punção 

arterial 

Resumo 

Objetivo: analisar o efeito da reflexoterapia no alívio da dor em neonato, durante 
punção arterial. Método: trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, do 
tipo ensaio clínico randomizado controlado com três grupos que se encontra em 
andamento, por conta disso foi realizada uma revisão de escopo como primeira 
etapa do projeto. Para tanto, foi executada uma busca nas seguintes fontes de 
dados: Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online, Literatura Latino-Americana em 
Ciências da Saúde e National Library of Medicine, utilizando o operador booleano 
AND. Dentre as 326 publicações disponíveis foram selecionados 6 estudos para 
realização dessa revisão. Resultados: foi identificado que os neonatos que 
receberam massagem obtiveram dor moderada, mínima ou ausência de dor. 
Quando comparados antes e depois do estímulo quem recebeu a massagem 
antes da realização do procedimento doloroso apresentou uma pontuação 
menor do que aqueles que receberam estimulo após o procedimento. 
Considerações finais: as práticas indicaram efeitos positivos a curto prazo, 
como: redução dos níveis de estresse, da frequência cardíaca e menor 
pontuação na escala de dor PIPP e efeitos benéficos a longo prazo, como: ganho 
de peso, aumento da função imunológica e desenvolvimento cerebral quando 
realizadas antes ou após procedimentos invasivos por meio da aplicação de 
pressão leve e moderada. 
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TITLE: EFFECT OF REFLEXOTHERAPY ON NEONATE PAIN RELIEF 

DURING ARTERIAL PUNCTURE 

Abstract 

 

Objective: to analyze the current state of knowledge about the use of 
reflexotherapy to relieve pain in neonates during invasive procedures. Method: 
this is a study with a quantitative approach, of the type randomized controlled 
clinical trial with three groups that is in progress, because of this a scope review 
was carried out as the first stage of the project. Therefore, a search was 
performed on the following data sources: Cummulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, 
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Latin American Literature in Health Sciences and National Library of Medicine, 
using the Boolean operator AND. Among the 326 publications available, 6 studies 
were selected to carry out this review. Results: it was identified that the newborns 
who received massage had moderate, minimal or no pain. When compared 
before and after the stimulus, those who received the massage before performing 
the painful procedure had a lower score than those who received stimuli after the 
procedure. Final considerations: the practices indicated positive short-term 
effects, such as: reduction of stress levels, heart rate and lower pain scale score 
PIPP and long-term beneficial effects, such as: weight gain, increased immune 
function and brain development when performed before or after invasive 
procedures using light and moderate pressure. 

 
 
Keywords: Intensive Care Units, Neonatal. Pain. Reflexotherapy. 
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TÍTULO: Reações biomiméticas com extrato bruto obtidos de folhas de Passiflora 

edulis var. flavicarpa Degener utilizando [Fe(3MeOSalen)Cl] com catalisador. 

Resumo 

 

Os derivados de Salen são moléculas que são usadas como catalisadores onde 
uma de suas aplicações é simular o citocromo P450. Assim podem 
complementar estudos in vivo diminuindo a quantidade de animais usados em 
pesquisas inclusive com plantas como as espécies do gênero Passiflora sp. as 
quais possuem a capacidade de produzir vários flavonoides neuroativos e 
antioxidantes que podem prevenir danos cerebrais. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a eficácia de um derivado de Salen, o catalisador Jacobsen, em reações 
de oxidação do extrato bruto de Passiflora edulis var. flavicarpa degener para 
posterior comparação com um novo catalisador sintetizado, [Fe(3MeOSalen)Cl]. 
Os agentes oxidantes utilizados foram o iodosilbenzeno e o ácido m-
cloroperbenzoico. O consumo de isoorientina, marcador químico, foi monitorado 
durante todo o período da reação (24h). Para determinar o consumo desse 
marcador e formação de novos produtos foi usado CLUE-DAD, analisados três 
razões molares para cada um dos agentes oxidantes: 1:10:10, 1:20:20, 1:30:30. 
Os resultados sugerem que a condição reacional 1:20:20 com m-CPBA 
apresentou maior consumo de isoorientina e formação de um produto visível nos 
cromatógrafos, seu perfil cinético se mostrou de ordem um. Assim, as próximas 
etapas do projeto e que poderão ser executados a partir deste são a 
caracterização dos produtos, através da análise por outras técnicas 
espectrométricas, além da realização de reações com o catalisador 
[Fe(3MeOSalen)Cl]. 

 
 
Palavras-chave: Isoorientina. catalisador Jacobsen. Reação Biomimética. 

Passiflora 

TITLE: Biomimetic reactions with crude extract obtained from leaves of Passiflora 

edulis var. flavicarpa Degener using [Fe (3MeOSalen) Cl] as a catalyst. 

Abstract 

Salen derivatives are molecules that are used as catalysts where one of its 
applications is to simulate cytochrome P450. Thus, they can complement in vivo 
studies by reducing the amount of animals used in research including plants such 
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as species of the genus Passiflora sp. which have the ability to produce various 
neuroactive flavonoids and antioxidants that can prevent brain damage. The 
objective of this work was to evaluate the effectiveness of a Salen derivative, the 
Jacobsen catalyst, in oxidation reactions of the crude extract of Passiflora edulis 
var. flavicarpa degener for later comparison with a new synthesized catalyst, 
[Fe(3MeOSalen)Cl]. The oxidizing agents used were iodosylbenzene and m-
chloroperbenzoic acid. The consumption of isoorientin, a chemical marker, was 
monitored throughout the reaction period (24h). To determine the consumption 
of this marker and the formation of new products, UPLC-DAD was used, 
analyzing three molar ratios for each of the oxidizing agents: 1:10:10, 1:20:20, 
1:30:30. The results suggest that the 1:20:20 reaction condition with m-CPBA 
showed higher consumption of isoorientin and formation of a visible product in 
chromatographs, its kinetic profile was shown to be of order one. Thus, the next 
stages of the project, which can be carried out from this point on, are the 
characterization of the products, through the analysis by other spectrometric 
techniques, in addition to carrying out reactions with the catalyst 
[Fe(3MeOSalen)Cl] 
 
Keywords: Isoorientin. Jacobsen catalyst. Biomimetic reaction. Passiflora. 
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TÍTULO: Complicações durante punção arterial em neonatos 

Resumo 

Objetivo: estudo busca elencar as possíveis complicações durante a punção 
arterial em neonatos. Método: trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, 
do tipo ensaio clínico randomizado controlado com três grupos em fase de 
andamento. No entanto, para compor a primeira etapa do projeto, foi realizado 
uma revisão de escopo a fim de realizar um levantamento da literatura acerca da 
temática. A partir disso, realizou-se uma busca nas bases de dados Cummulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), National Library of Medicine 
(PUBMED) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Por fim, ao final, 
foram encontrados 2.443 artigos científicos, sendo selecionadas 8 estudos para 
a presente revisão. Resultados e discussões: observou-se que a dor foi 
relatada durante e após a punção arterial, bem como outros procedimentos 
envolvendo a punção em vasos. Além disso, constatou-se complicações 
voltadas para flebites, infecções, sangramentos, hemorragias e 
hematomas. Considerações finais: em suma, é possíveis destacar através da 
presente revisão de literatura que as principais complicações envolvendo punção 
arterial e demais vasos envolvem dor, principalmente em neonatos, inchaços, 
infecções, sangramentos, hemorragias e hematomas, sendo necessário toda 
intervenção da equipe para amenização dessas consequências. 
 
Palavras-chave: Recém-nascido. Procedimentos Endovasculares. Vasos 

Sanguíneos. 

TITLE: COMPLICATIONS DURING ARTERIAL PUNISHMENT IN NEONATES 

Abstract 

Objective: a study seeks to list possible complications during arterial puncture in 
neonates. Method: this is a study with a quantitative approach, of the type 
randomized controlled clinical trial with three groups in progress. However, to 
compose the first stage of the project, a scope review was carried out in order to 
conduct a survey of the literature on the subject. From that, a search was 
performed in the databases Cummulative Index to Nursing and Allied Health 
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Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
(MEDLINE), National Library of Medicine (PUBMED) and Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO ). Finally, at the end, 2,443 scientific articles were found, 
with 8 studies selected for the present review. Results and discussions: it was 
observed that pain was reported during and after arterial puncture, as well as 
other procedures involving puncture in vessels. In addition, there were 
complications related to phlebitis, infections, bleeding, bleeding and bruising. 
Final considerations: in short, it is possible to highlight through this literature 
review that the main complications involving arterial puncture and other vessels 
involve pain, especially in neonates, swelling, infections, bleeding, hemorrhages 
and bruising, requiring all intervention by the team to alleviate of these 
consequences. 

 
Keywords: Newborn. Endovascular procedures. Blood vessels. 
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TÍTULO: Influência da adubação orgânica e frações de lixiviação em 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 teor 
de sódio e cloro no colmo + bainhas e nos limbos foliares foram avaliadas. 
 
Palavras-chave: Adubação 

TITLE: Influence of organic fertilization and leaching fractions on sorghum 

irrigated with saline water. 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the effects of the 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 saline solution will be made 
using salts of NaCl, CaCl22H2O and MgCl26H2O, in the proportion of 7: 2: 1. 
The leaching fractions will be 0, 50 and 100% of the irrigation depth. The 
experimental design was completely randomized with four replications, in a 4 x 3 
factorial scheme. The variables sodium and chlorine content in the stem + 
sheaths and leaf limbs were evaluated. 
 
Keywords: fertilizing 
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TÍTULO: Apoio ao planejamento de ações em pesquisa aplicada a pessoa idosa 

no município de Parnamirim 

Resumo 

Introdução: No contexto do rápido crescimento da população idosa no Brasil, 
foi criada a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (CSPI) que aborda diferentes 
variáveis, as quais implicam na saúde do idoso. Assim, esse estudo objetiva 
auxiliar no fluxo de preenchimento da CSPI junto às Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e apurar dados importantes para prevenção e promoção da saúde da 
pessoa idosa. Métodos: Estudo observacional, do tipo transversal, em parceria 
com seis UBS’s de Parnamirim-RN, foram avaliados idosos de ambos os sexos, 
por meio do preenchimento da CSPI e de testes específicos. O Short Physical 
Performance Battery (SPPB) foi utilizado para avaliação do desempenho físico. 
Os dados foram armazenados em um sistema digital. A análise estatística 
descritiva dos dados foi feita pelo Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
Resultados: Foram avaliados 786 idosos, com média etária de 70,1 (± 7,1) anos. 
A média obtida nas medidas antropométricas avaliadas foram peso de 66,3 kg 
(± 13,0), altura de 1,54 m (± 0,08), IMC de 27,8 kg/m² (± 4,8) e o perímetro de 
panturrilha de 32,9 cm (± 3,6). No SPPB, constatou-se que 74,7% da amostra 
possuía bom desempenho físico. A porcentagem de idosos caidores 
corresponde a 31,9% da amostra. Conclusão: Com esse estudo, conclui-se que 
a avaliação multidimensional da pessoa idosa e a união desses dados em um 
sistema único, é de extrema importância para garantir a resolutividade das 
demandas e objetivos na assistência primária. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Atenção Primária à Saúde; Desempenho 

Físico Funcional. 

TITLE: Support for action planning in research applied to elderly person in the 

municipality of Parnamirim 

Abstract 

Introduction: The Health Book of the Elderly Person addresses different 
variables, which imply the health of the older adults. Thus, this study aims to 
assist in the flow of filling the with the Basic Health Units and to determine 
important data for the prevention and promotion of the older adults health. 
Methods: Observational, cross-sectional study, in partnership with six Basic 
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Health Units in Parnamirim-RN, older adults of both genders were evaluated, by 
completing the health book and specific tests. The Short Physical Performance 
Battery (SPPB) was used to assess physical performance. The data was stored 
in a digital system. The descriptive statistical analysis of the data was performed 
by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Results: 786 older adults 
were evaluated, with a mean age of 70.1 (± 7.1) years. The average obtained in 
the anthropometric measurements evaluated were weight of 66.3 kg (± 13.0), 
height of 1.54 m (± 0.08), BMI of 27.8 kg / m² (± 4.8) and the calf perimeter of 
32.9 cm (± 3.6). In the SPPB, it was found that 74.7% of the sample had good 
physical performance. The percentage of older adults fallers corresponds to 
31.9% of the sample. Conclusion: With this study, it is concluded that the 
multidimensional evaluation of the elderly person and the union of these data in 
a system, is of extreme importance to guarantee the resolution of the demands 
and objectives in primary care. 
 
Keywords: Aging; Primary Health Care; Physical Functional Performance. 
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TÍTULO: Efeito do Kinesio Taping® na força muscular e função física de idosas 

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

Resumo 

INTRODUÇÃO: A Osteoartrite (OA) é uma condição crônica e inflamatória que 
afeta as articulações. O método Kinesio Taping® (KT) é uma alternativa 
terapêutica que, embora muito utilizada, apresenta evidências insuficientes que 
suportem sua utilização. Esse estudo objetivou analisar os efeitos a curto prazo 
do KT na força muscular do quadríceps e função física de idosas com OA de 
joelho. MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico controlado, randomizado e 
cego que contou com 45 voluntárias alocadas aleatoriamente em três grupos de 
15 participantes: G1 - Grupo controle, G2 - KT sem tensão e G3 - KT com tensão. 
As participantes foram avaliadas quanto a força muscular do quadríceps com 
utilização de dinamômetro manual e função física através do Western Ontario 
and McMaster Universities Osteoarthritis Index. A força muscular foi avaliada em 
três momentos: inicialmente (T0), imediatamente após a intervenção (T1) e 72h 
após (T2). A função física foi avaliada em T0 e T2. RESULTADOS: Não foram 
observadas diferenças significativas, na análise intergrupos, para nenhuma das 
variáveis e em nenhum dos momentos de avaliação. CONCLUSÃO: O uso do 
KT não foi capaz de melhorar a força muscular do quadríceps e a função física 
de idosas com OA de joelho. 
 
Palavras-chave: Artropatias. Desempenho Físico Funcional. Fita Atlética. 

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

elderly women with knee osteoarthritis: a controlled, randomized, blinded clinical 

trial 

Abstract 

INTRODUCTION: Osteoarthritis (OA) is an inflammatory and chronic condition 
that affect joints. Kinesio Taping® (KT) is a therapeutic alternative which, 
although widely used, still doesn’t have sufficient evidence that support its use. 
The aim of this study was to analyse the short-term effects of KT on quadriceps 
muscle strength and physical function of elderly women with knee OA. 
METHODS: This is a controlled, randomized, blinded clinical trial consisting of 45 
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volunteers randomly assigned into three groups with 15 participants each: G1 - 
Control group, G2 - KT without tension and G3 - KT with tension. All subjects 
underwent quadriceps muscle strength evaluation by manual dynamometry and 
physical function by the Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index. Muscle strength was assessed as it follows: initially (T0), 
immediately after intervention (T1) and 72h after (T2). Physical function was 
assessed at T0 and T2. RESULTS: An intergroup analysis showed no significant 
differences for the analysed variables, in any of the evaluation moments. 
CONCLUSION: KT use was not able to improve quadriceps muscle strength and 
physical function of elderly women with knee OA. 
 
Keywords: Joint diseases. Physical functional performance. Athletic Tape. 
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TÍTULO: Efeito do Kinesiotaping no derrame articular e na percepção global de 

mudança de idosas de Santa Cruz-RN com osteoartite de joelho: um ensaio 

clínico randomizado e cego 

Resumo 

Introdução: O Kinesiotaping (KT) é uma técnica utilizada, visando dentre outras 
funções, a diminuição do derrame articular. Objetivo: Avaliar os efeitos da 
aplicação do KT no edema e na percepção global de mudança de mulheres com 
osteoartrite de joelho (OAJ). Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico, 
randomizado e cego, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob parecer nº 
2577088. Foram incluídas idosas, não obesas, com diagnóstico de OAJ e com 
dor na região maior que três. Elas foram randomizadas e distribuídas em três 
grupos: grupo controle, grupo KT com tensão e grupo KT sem tensão. O G1 
recebeu uma aula sobre OAJ, abordando aos aspectos da doença e exercícios. 
Os grupos G2 e G3 receberam duas técnicas de aplicação do KT, porém o G3 
recebeu a bandagem sem tensão. A primeira foi o Y invertido e a segunda foi 
aplicada cruzando a face anterior do joelho. Para comparação dos grupos, foi 
utilizada a análise de variância ANOVA de modelo misto e o valor de p fixado em 
0,05. Resultados: Não houve resultados significativos para a diminuição do 
derrame articular de idosas com OAJ que aplicaram o KT. No entanto, a maioria 
das voluntárias que receberam a aplicação do KT com e sem tensão relataram 
melhora após a intervenção, no questionário de percepção global de mudança. 
Conclusão: A aplicação do KT para diminuição do derrame articular em idosas 
com OAJ é ineficaz. Porém, os resultados da percepção global de mudança 
deixaram evidente o possível efeito placebo do KT. 
 
Palavras-chave: Osteoartrite. Joelho. Reumatologia. Fisioterapia. Fita atlética. 

TITLE: Effect of Kinesiotaping on joint effusion and the global perception of 

change in elderly women from Santa Cruz-RN with knee osteoartitis: a 

randomized, blinded clinical trial 

Abstract 

Introduction: Kinesiotaping (KT) is an organic technique, it has other functions, 
the reduction of joint effusion. Objective: To evaluate the effects of the 
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application of KT on edema and on the global perception of change in women 
with knee osteoarthritis (OAJ). Methodology: This is a randomized, blinded 
clinical trial, approved by the Ethics and Research Committee, under opinion No. 
2577088. Elderly women, non-obese, diagnosed with OAJ and with pain in the 
region greater than three were included. They were randomized and divided into 
three groups: control group, KT group with tension and KT group without tension. 
G1 erected a class on OAJ, addressing aspects of the disease and exercise. 
Groups G2 and G3 received two techniques for applying KT, but G3 received a 
bandage without tension. The first was the inverted Y and the second was applied 
across the anterior face of the knee. For comparison of the groups, a mixed model 
ANOVA analysis of variance was used and the p value was set at 0.05. Results: 
There were no results obtained for the reduction of joint effusion in elderly women 
with OAJ who applied KT. However, most volunteers who received the application 
of KT with and without tension reported after the intervention, in the questionnaire 
of global perception of change. Conclusion: The application of KT to decrease 
joint effusion in elderly women with OAJ is ineffective. However, the results of the 
global perception of change evident the possible placebo effect of KT. 
 
Keywords: Osteoarthritis. Knee. Rheumatology. Physiotherapy. Athletic tape. 
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TÍTULO: Efeito do Kinesio Taping® na dor e capacidade funcional em idosas 

com Osteoartrite de joelho: Ensaio clinico randomizado e cego. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Estima-se que aproximadamente 300 milhões de pessoas no 
mundo são acometidas com Osteoartrite (AO), e o joelho é a articulação mais 
prejudicada. Surge o kinesio taping® como alternativa de tratamento, mas ainda 
carece de evidencias suficientes. OBJETIVOS: Avaliar o efeito da aplicação do 
KT® na dor e capacidade funcional em mulheres idosas com 
OAJ.MÉTODOS:Trata-se de um ensaio clínico randomizado e cego realizado 
com 45 idosas, alocadas em 3 grupos: G1 (controle), G2 (KT com tensão); e G3 
(grupo KT sem tensão). No instante T0, T1, T2 avaliou-se dor, e em T0 e T2, 
capacidade funcional. Os dados foram analisados pelo software Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Para a distribuição dos 
dados foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, sendo estas todas 
distribuídas normalmente. Ao ser observado que o efeito do teste foi significante 
foi aplicado o teste post-hoc de Bonferroni. Foi adotado um nível de significância 
de 5% e IC de 95%. RESULTADOS:Não foram encontradas nenhuma diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos (G1-G2; G1-G3; G2-G3) tendo em 
vista a diferença entre as medias para cada desfecho. CONCLUSÃO: O 
presente estudo sugere que aplicação da bandagem o KT não promoveu 
nenhuma melhora na dor, capacidade funcional em idosas com OAJ 
leve/moderada. 
 
Palavras-chave: Fita atlética. Osteoartrite. Joelho. 

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

women with knee osteoarthritis: Randomized, blinded clinical trial. 

Abstract 

 

INTRODUCTION: Estimated that it affects approximately 300 million people 
worldwide are affected by Osteoarthritis (AO), and the knee is the most affected 
joint. Kinesio taping® appears as an alternative treatment, but it still lacks 
sufficient evidence. OBJECTIVES: To evaluate the effect of applying KT® on 
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pain and functional capacity in elderly women with OAJ. OBJECTIVES: To 
evaluate the effect of KT® application on pain, functional capacity and overall 
perception of elderly changes with OAJ. METHODS: It will be a randomized, 
controlled and blinded clinical trial conducted with 45 elderly women, were 
allocated into 3 groups: G1 (control group), G2 (KT group without tension); and 
G3 (KT group with tension). At T0, T1, T2 pain was assessed, and at T0 and T2, 
functional capacity. All data were analyzed using the Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) software, version 20.0. The Kolmogorov-Smirnov test 
was used for data distribution, all of which are normally distributed. When it was 
observed that the test effect was significant, the Bonferroni post-hoc test was 
applied. A significance level of 5% and 95% CI were adopted. RESULTS: No 
statistically significant difference was found between the groups (G1-G2; G1-G3; 
G2-G3), considering the difference between the means for each outcome. 
CONCLUSION: The present study suggests that application of the KT bandage 
did not promote any improvement in pain, functional capacity in elderly women 
with mild / moderate OAJ. 

 
 
Keywords: Athletic tape. Osteoarthritis. Knee. 
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TÍTULO: Correlação do escore da Escala de Avaliação de Risco para o 

Desenvolvimento de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) 

com o surgimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico. 

Resumo 

Introdução: A Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento de Lesões 
Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) é um instrumento que traz os 
principais fatores relacionados ao risco dessas lesões; Objetivo: verificar a 
correlação do escore da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento 
de lesões decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO) com o surgimento 
de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico; Método: estudo 
observacional, analítico com abordagem quantitativa, a ser realizado em um 
Hospital Universitário de Natal/RN. Ocorrerá no período pós-operatório na clínica 
cirúrgica, a partir da aplicação de um questionário para coleta de dados 
sociodemográficos e clínicos do paciente, além de um roteiro para a realização 
do exame físico para avaliar se houve ou não presença de lesão; Resultados: 
com o desenvolvimento desta pesquisa, espera-se identificar a presença de 
lesões decorrente do posicionamento cirúrgico, correlacionando com o escore 
da ELPO e os fatores que interferem no surgimento dessas lesões. Nesse 
sentido, a pesquisa tende a contribuir positivamente na prestação da assistência 
da equipe do centro cirúrgico, com relação à prevenção de complicações 
relacionadas a esta atividade, resultando no aumento da segurança do paciente 
cirúrgico; Conclusão: devido a pandemia pela COVID-19, a coleta de dados do 
projeto não pôde ser iniciada, ocasionando na sua paralização temporária e no 
aguardo de condições sanitárias para dar seguimento a pesquisa. 
 
Palavras-chave: Posicionamento do paciente. Ferimentos e Lesões. Segurança 

do Paciente 

TITLE: Correlation of the risk assessment scale score for the development of 

lesions resulting from surgical positioning (ELPO) with the appearance of lesions 

resulting from surgical positioning. 

Abstract 

 

Introduction: The Risk Assessment Scale for The Development of Injuries 
Resulting from Surgical Positioning (ELPO) is an instrument that brings the main 
factors related to the risk of these injuries; Objective: To verify the correlation of 
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the score of The Risk Assessment Scale for the Development of injuries resulting 
from Surgical Positioning (ELPO) with the appearance of lesions resulting from 
surgical positioning; Method: observational, analytical study with a quantitative 
approach. It will occur in the postoperative period in the surgical clinic, from the 
application of a questionnaire to collect sociodemographic and clinical data of the 
patient, in addition to a script for performing the physical examination to assess 
whether or not there was the presence of injury; Results: With the development 
of this research, it is expected to identify the presence of lesions resulting from 
surgical positioning, correlating with the ELPO score and the factors that interfere 
in the appearance of these lesions. In this sense, the research tends to contribute 
positively to the provision of the care of the staff of the operating room, about the 
prevention of complications related to this activity, resulting in increased safety of 
the surgical patient; Conclusion: Due to the pandemic by COVID-19, the 
collection of project data could not be initiated, causing its temporary paralyzation 
and waiting for sanitary conditions to continue the research. 

 
 
Keywords: Patient positioning. Wounds and Injuries. Patient Safety 
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TÍTULO: Efeito da dipirona sobre a contração do epidídimo e parâmetros 

espermáticos 

Resumo 

 

A dipirona é um inibidor da COX amplamente usado na clínica por seus efeitos 
analgésicos. No entanto, o efeito deste fármaco sobre a fertilidade masculina 
ainda não é completamente conhecido, principalmente considerando o epidídimo 
como um possível alvo farmacológico. Assim, este estudo teve como objetivo 
avaliar os efeitos da dipirona sobre a contração do epidídimo, níveis de 
testosterona e parâmetros espermáticos. Para alcançar tais objetivos, avaliamos 
os efeitos do tratamento in vivo com dipirona 100 mg/kg (v.o) por 15 dias sobre 
a contração de segmentos do ducto epididimário da cauda distal do epidídimo 
de rato por meio de experimentos funcionais em banho de órgão isolado. 
Determinamos também os níveis de testosterona dos animais tratados por meio 
de quimioluminescência e os seguintes parâmetros espermáticos: produção 
diária de espermatozoides, número e trânsito de espermatozoides ao longo do 
epidídimo. Observamos que o tratamento in vivo com dipirona reduziu a 
produção diária de espermatozoides, os níveis séricos de testosterona e a 
quantidade de espermatozoides no epidídimo, sem alterar a contração do ducto 
epididimário e o trânsito de espermatozoides ao longo deste órgão. Podemos 
concluir que a administração de dipirona por 15 dias reduziu a contagem de 
espermatozoides pelo epidídimo e tal efeito poderia estar relacionado a uma 
redução da produção de espermatozoides causada por uma produção deficitária 
de testosterona. 

 
 
Palavras-chave: Dipirona, epidídimo, testosterona, parâmetros espermáticos. 

TITLE: Effect of dipyrone on the contraction of the epididymis and sperm 

parameters 

Abstract 

 

Dipyrone is a COX-inhibitor used worldwide as an analgesic drug. However, the 
effects of this drug on male fertility is still not fully understood, mainly considering 
the epididymis as a putative target. Then, this study sought to investigate the 
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effects of dipyrone on epididymal contraction, testosterone levels and sperm 
parameters. We evaluated the effects of in vivo treatment with dipyrone 100 
mg/kg (v.o.) for 15 days on contractions of epididymal duct segments from rat 
distal cauda epididymis by functional experiments. We also determined serum 
testosterone levels by chemiluminescence immunoassay and the following 
sperm parameters: daily sperm production, sperm count and transit time through 
epididymis. We observed that in vivo treatment with dipyrone decreased the daily 
sperm production, serum testosterone levels and sperm count through 
epididymis while epididymal duct contractions of rat distal cauda epididymis and 
sperm transit time through epididymis were unaltered. In conclusion, in vivo 
administration of dipyrone decreased the sperm count throughout epididymis and 
this effect could be associated to a low sperm production caused by reduced 
testosterone levels with a minor involvement of epididymis contraction. 

 
 
Keywords: Dipyrone, epididymis, testosterone, sperm parameters. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DE MICROESFERAS 

NANOESTRUTURADAS BASEADAS EM HIDROXIAPATITA CONTENDO 

ESTRÔNCIO 

Resumo 

 

Doenças no tecido ósseo têm estimulando a busca de tratamentos que 
substituam os métodos atuais devido às limitações que estes apresentam. As 
abordagens da medicina regenerativa se mostram promissoras, combinando 
células, moléculas bioativas e biomateriais que apresentem propriedades físico-
químicas semelhantes ao tecido ou órgão que se deseja regenerar. Nesse 
âmbito, a hidroxiapatita (HA) está sendo cada vez mais estudada e a combinação 
com outros elementos, como o estrôncio (Sr) e o carbonato (CO32-) pode 
melhorar as suas propriedades e gerar melhor desempenho na regeneração 
óssea. Inicialmente o trabalho submetido tinha como objetivo analisar o potencial 
genotóxico de microesferas de HA contendo Sr. Contudo, no decorrer do 
trabalho surgiu a necessidade de avaliar a genotoxicidade de um outro material 
produzido pelo mesmo grupo, as microesferas de HA carbonatada (CHA). Os 
resultados do teste de MTT demonstraram alterações significativas na 
proliferação celular. Contudo, os resultados do índice de divisão nuclear (NDI) 
obtidos pelo teste de micronúcleo com bloqueio de citocinese (CBMN) não 
mostram alterações da proliferação de células tratadas com as amostras em 
relação ao controle negativo. Os resultados de micronúcleos, brotos, pontes 
mostram ainda que as amostras não apresentam potencial genotóxico. Os 
resultados ainda são preliminares, porque a pesquisa foi interrompida devido à 
portaria 452/2020-R da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Hidroxiapatita, biomaterial, reparo ósseo 

TITLE: EVALUATION OF GENOTOXICITY OF NANOSTRUCTURED 

MICROSPHERES BASED ON STRONTIUM-CONTAINING 

HYDROXYAPATITE 

Abstract 
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Diseases in bone tissue have stimulated the search for treatments that replace 
the current methods due to their limitations. Regenerative medicine approaches 
combining cells, bioactive molecules and biomaterials with physico-chemical 
properties similar to the target tissue or organ present promising alternatives. In 
this context, hydroxyapatite (HA) is being increasingly studied and its 
combination with other elements, such as strontium (Sr) and carbonate (CO32-) 
could improve its properties leading to a better performance in bone regeneration. 
Initially, the submitted work aimed to analyze the genotoxic potential of HA 
microspheres containing Sr. Meanwhile, we had the need to evaluate the 
genotoxicity of another material produced by the same group, therefore we used 
the carbonated HA microspheres (CHA). The results of the MTT test 
demonstrated significant changes in cell proliferation treated with the samples. 
However, the results from nuclear division index (NDI) obtained by the 
cytokinesis-blocked micronucleus assay (CBMN) did not show changes in the 
proliferation of cells treated with the samples in relation to the negative control. 
The results of micronuclei, buds, bridges also indicate that the samples do not 
have genotoxic potential. The results are still preliminary, because the research 
was interrupted due to ordinance 452/2020-R of the Federal University of Rio 
Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Hydroxyapatite, biomaterial, bone repair 
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TÍTULO: Padrão das projeções do Córtex Infralímbico para o Corpo Estriado do 

Sagui (callithrix jacchus) 

Resumo 

 

O Córtex Pré-frontal medial (mPFC) é uma região do cérebro localizada no lobo 
frontal, se associa com o comportamento social, tomada de decisão e integração 
das emoções. O mPFC divide-se em 3 áreas, córtex cingulado anterior, pré-
límbico e infra límbico. Sabe-se que o mPFC projeta para várias áreas 
subcorticais, porém são limitados os trabalhos que abordam as projeções do 
infra límbico (IL). O objetivo deste trabalho é identificar o padrão das projeções 
do IL para o corpo estriado, determinar os núcleos que apresentam fibras 
marcadas, analisar as varicosidades dessas fibras. O modelo animal utilizado foi 
o primata callithrix Jacchus. O animal passou por uma cirurgia estereotáxica, foi 
injetado na região 25 o traçador anterógrado BDA, teve 15 dias de pós vida, após 
foi perfundido com formaldeído para a retirada do cérebro e conservado em 
sacarose antes de ir ao micrótomo, após os cortes passaram por 
imunohistoquímica. Na microscopia foi identificado o centro das injeções e as 
projeções, a análise foi feita no software canvas. Foi observado que o IL 
apresentou projeções para o pálido ventral, uma densidade de fibras na região 
paraventricular do núcleo caudado e poucas fibras no núcleo Putâmen. O IL 
envia projeções para os núcleos do corpo estriado, principalmente o Caudado, 
que apresenta uma densidade na região paraventricular. Esses núcleos recebem 
fibras do IL, sugerindo a incorporação da sua funcionalidade, nos 
comportamentos regulados pelo mPFC. 

 
 
Palavras-chave: Córtex; córtex infralímbico; projeções; corpo estriado. 

TITLE: Pattern of projections of the Infralímbico Cortex to the Striated Body of the 

Marmoset (callithrix jacchus) 

Abstract 

The medial prefrontal cortex (mPFC) is a region of the brain located in the frontal 
lobe, associated with social behavior, decision making and integration of 
emotions. MPFC is divided into 3 areas, anterior cingulate cortex, pre-limbic and 
infra-limbic. It is known that the mPFC projects for several subcortical areas, 
however the work that addresses the projections of the limbic infra (IL) is limited. 
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The objective of this work is to identify the pattern of IL projections for the striatum, 
to determine the nuclei that have marked fibers, to analyze the varicosities of 
these fibers. The animal model used was the primate callithrix Jacchus. The 
animal underwent stereotaxic surgery, the BDA anterograde tracer was injected 
in region 25, had 15 days of post-life, after it was perfused with formaldehyde to 
remove the brain and preserved in sucrose before going to the microtome, after 
the cuts went through immunohistochemistry. In the microscopy the center of the 
injections and the projections were identified, the analysis was made in the 
canvas software. It was observed that the IL showed projections for the ventral 
pale, a density of fibers in the paraventricular region of the caudate nucleus and 
few fibers in the Putamen nucleus. IL sends projections to the nuclei of the 
striatum, mainly the Caudado, which has a density in the paraventricular region. 
These nuclei receive fibers from the IL, suggesting the incorporation of their 
functionality in the behaviors regulated by the mPFC 
 
Keywords: Córtex; infralimbic; projections; striatum. 
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TÍTULO: Fatores associados aos resultados das medidas de auto-relato em 

pacientes pós-AVC. 

Resumo 

O AVC tende a modificar a vida social mais do que outros distúrbios, no entanto, 
os resultados relatados normalmente encontram-se concentrados em 
deficiências funcionais ou nas limitações de atividade de vida diária. Entretanto, 
é essencial que a percepção subjetiva do sujeito sobre sua condição clínica seja 
considerada e que esta varia de indivíduo para indivíduo. Para isso, as 
avaliações denominadas patient-reported outcome measures (PROM’s) estão 
sendo amplamente incorporadas na prática clínica de hospitais e consultórios. A 
condição psiquiátrica mais comum após o AVC é a depressão e a autoeficácia 
geral está intimamente ligada a essa condição. Desta forma, o objetivo desse 
presente trabalho inicialmente foi realizar uma busca na literatura a respeito das 
medidas de autorrelato e da autoeficácia, a fim de elaborar um texto de opinião 
e submeter para publicação. Foi necessária uma revisão da literatura e definimos 
Stroke; Patient-reported outcome measures e Self-efficacy como descritores, a 
base de dados utilizada foi Web of Science. Estudos enfatizam a importância da 
utilização de medidas de autorrelato do paciente, para que haja uma visão global 
da amplitude do AVC na vida do sujeito. Desta forma, é possível capturar 
informações preciosas para o bom andamento da reabilitação do sobrevivente, 
uma vez que a avaliação apenas da função por meio de escalas que 
desconsideram o relato do paciente, podem oferecer informações muito restritas 
do real estado de saúde do indivíduo. 
 
Palavras-chave: AVC. Autorrelato. Autoeficácia. 

TITLE: The importance of self-perceived health for post-stroke patients 

Abstract 

The Stroke tends to modify social life more than other disorders, however, the 
reported results are usually concentrated on functional deficiencies or limitations 
in activity of daily living. However, it is essential that the subject's subjective 
perception of his clinical condition is considered and that it varies from individual 
to individual. To this end, assessments called patient-reported outcome 
measures (PROM's) are being widely incorporated into the clinical practice of 
hospitals and clinics. The most common psychiatric condition after a stroke is 
depression and general self-efficacy is closely linked to that condition. Thus, the 
objective of this work was initially to perform a literature search regarding self-
report measure and self-efficacy, in order to prepare an opinion text and submit 
it for publication. A literature review was necessary and we defined Stroke; 
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Patient-reported outcome measures and Self-efficacy as descriptors, the 
database used was Web of Science. Studies emphasize the importance of using 
patient self-report measures, so that there is a global view of the extent of stroke 
in the subject's life. In this way, it is possible to capture precious information for 
the good progress of the survivor's rehabilitation, since the evaluation of the 
function only through scales that disregard the patient's report, can offer very 
restricted information about the individual's real health status. 
 
Keywords: Stroke; Self-report; Self-efficacy. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM FORMULADOS SEGUNDO A 

CIPE® VERSUS DIAGNÓSTICOS DA NANDA INTERNACIONAL PARA 

CRIANÇAS COM DOENÇAS RENAIS: MAPEAMENTO CRUZADO 

Resumo 

O presente estudo trata-se de uma abordagem metodológica quantitativa que 
objetivou realizar o mapeamento cruzado dos diagnósticos elaborados segundo 
a Classificação Internacional para a Pratica de Enfermagem (CIPE) com os 
diagnósticos da NANDA Internacional (NANDA-I) para crianças com doenças 
renais, bem como classificá-los de acordo com os níveis da teoria das 
necessidades humanas básicas e realizar a validação de conteúdo do produto 
do mapeamento cruzado. A metodologia se deu pelas etapas de construção do 
banco de termos para crianças com doenças renais, elaboração dos títulos de 
diagnósticos para crianças com doenças renais e validação de conteúdo. Foi 
realizada a comparação entre os diagnósticos dos referidos sistemas de 
classificação, a partir da listagem dos diagnósticos e classificação de acordo com 
as necessidades humanas básicas, e posteriormente foram classificados em 
títulos constantes e não constantes. O produto do mapeamento foi submetido ao 
processo de validação por especialistas. O estudo concluiu que há diferenças 
numéricas na identificação dos diagnósticos de enfermagem para doenças 
renais com a utilização dos referidos sistemas de classificação, contudo 
compreende a importância da utilização dos mesmos para o desenvolvimento da 
enfermagem, por promoverem resultados efetivos no cuidado, incorporando a 
identificação do diagnóstico de enfermagem à padronização da linguagem, pois 
ambos são a base para as intervenções de enfermagem e fortalecem a profissão. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de enfermagem. Terminologia. Crianças. 

Nefropatias. 

TITLE: Cross mapping of nursing diagnostic titles for children with kidney 

diseases: NANDA International versus CIPE diagnostics. 

Abstract 

The present study is a quantitative methodological approach that aimed to cross-
mapping the diagnoses prepared according to the International Classification for 
Nursing Practice (ICNP) with the diagnosis of NANDA International (NANDA-I) 
for children with kidney disease, as well as classify them according to the levels 
of basic human needs theory and perform the content validation of the cross-
mapping product. The methodology took place through the stages of building the 
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term bank for children with kidney disease, developing the titles of diagnoses for 
children with kidney disease and content validation. A comparison was made 
between the diagnosis of these classification systems, based on the listing of 
diagnosis and classification according to basic human needs, and then they were 
classified into constant and not constant titles. The product of the mapping was 
submitted to the validation process by experts. The study concluded that there 
are numerical differences in the identification of nursing diagnosis for kidney 
diseases with use of the referred classification systems, however it understands 
the importance of their use for the development of nursing, because they promote 
effective results in care, incorporating the identification of nursing diagnosis to 
language standardization, because both are the basis for nursing interventions 
and strengthen the profession. 
 
Keywords: Nursing diagnosis. Terminology. Children. Nephropathies. 
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TÍTULO: Indicadores antropométricos como preditores de alterações de 

biomarcadores hepáticos em adolescentes com excesso de peso 

Resumo 

Introdução: A alanina aminotransferase (ALT) é uma enzima que em situações 
de injúria hepática tem suas concentrações séricas elevadas. Objetivo: avaliar a 
relação entre as concentrações séricas de ALT e parâmetros antropométricos 
em adolescentes com excesso de peso. Metodologia: Estudo transversal com 
120 adolescentes (10-19 anos) com sobrepeso e obesidade. Foram coletados 
dados antropométricos (estatura, peso e circunferência da cintura) e índice de 
conicidade e bioquímicos (glicemia, insulina e concentrações de ALT e AST). Os 
dados foram avaliados por testes de coeficiente de correlação de Pearson e teste 
Exato de Fisher. Foi considerada estatisticamente significantes aqueles 
resultados com p-valor < 0,05. Resultados: Dos 120 adolescentes avaliados, 63 
(42,5%) eram meninos e (89%) das meninas estavam no estágio púbere. Os 
meninos apresentaram valores significativamente mais elevados de ALT 
(p<0,050), AST (p<0,010) e índice de conicidade (p<0,010) e as meninas de 
insulina em jejum (p<0,010). Nos meninos, ALT correlacionou-se positivamente 
com insulina em jejum (p<0,050) e nas meninas com circunferência da cintura 
(p<0,050), índice de conicidade (p<0,050), IMC (p<0,010), insulina em jejum 
(p<0,010) e HOMA-IR (p<0,010). Conclusão: Marcadores antropométricos 
correlacionaram-se com as concentrações de ALT em meninos e meninas, 
sugerindo que alterações nessas variáveis são bons preditores de elevação 
dessa enzima e podem ser utilizados como medidas de rastreio. 
 
Palavras-chave: adolescentes. alanina aminotransferase. antropometria. 

insulina. 

TITLE: Anthropometric parameters as predictors of changes in liver biomarkers 

in overweight and obese adolescentes 

Abstract 

Introduction: Alanine aminotransferase (ALT) is an enzyme that in situations of 
liver injury has high serum concentrations. Objective: to evaluate the relationship 
between serum ALT concentrations and anthropometric parameters in 
overweight adolescents. Methodology: Cross-sectional study with 120 
adolescents (10-19 years old) with overweight and obesity. Anthropometric data 
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(height, weight and waist circumference) and taper and biochemical indexes 
(glycemia, insulin and ALT and AST concentrations) were collected. Data were 
assessed by Pearson's correlation coefficient tests and Fisher's exact test. 
Results with p-value <0.05 were considered statistically significant. Results: Of 
the 120 adolescents evaluated, 63 (42.5%) were boys and (89%) girls were in 
the pubescent stage. Boys showed significantly higher values of ALT (p <0.050), 
AST (p <0.010) and taper index (p <0.010) and girls on fasting insulin (p <0.010). 
In boys, ALT correlated positively with fasting insulin (p <0.050) and in girls with 
waist circumference (p <0.050), taper index (p <0.050), BMI (p <0.010), fasting 
insulin ( p <0.010) and HOMA-IR (p <0.010). Conclusion: Anthropometric markers 
correlated with ALT concentrations in boys and girls, suggesting that changes in 
these variables are good predictors of elevation of this enzyme and can be used 
as screening measures. 
 
Keywords: adolescents. alanine aminotransferase. anthropometry. Insulin. 
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TÍTULO: CRESCIMENTO DO CAPIM-ELEFANTE SUBMETIDO À DOSES 

CRESCENTES DE MANIPUEIRA 

Resumo 

A busca por fontes alternativas de fertilizantes tem se intensificado nos últimos 
anos, devido a importância da melhor utilização dos recursos naturais e da 
recorrente necessidade de práticas de conservação e preservação destes 
recursos, mas principalmente pelo alto custo dos fertilizantes minerais. Diante 
disto, objetivou-se avaliar o uso de manipueira na adubação de capim elefante 
(Pennisetum purpureum Schum). O experimento foi conduzido no campus de 
Macaíba da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro repetições. 
Os tratamentos aplicados foram doses crescentes de manipueira (0, 20, 40, 60, 
80 m3/ha). Antes a aplicação dos tratamentos realizou-se corte de uniformização 
do capim e após 75 dias a esse corte realizou-se o corte para avaliação das 
seguintes variáveis: Altura da planta; Número de perfilhos; produção de folha; 
produção de colmo; produção de massa de matéria seca total. A produção de 
massa de matéria seca do tratamento submetido a aplicação de 80 m3/ha de 
manipueira foi de 57,6% superior em relação a produção da testemunha. Obteve-
se correlação linear positiva entre o aumento da dose de manipueira e as 
variáveis altura da planta, massa de matéria seca do colmo, massa de matéria 
seca de folha. Mesmo utilizando apenas dois cortes para análise do efeito da 
manipueira na produção do capim elefante, a manipueira mostrou potencial de 
melhoria das características produtivas. 
 
Palavras-chave: Manipueira; Pennisetum purpureum; Neossolo Quartzarênico. 

TITLE: GROWTH OF ELEPHANT GRASS SUBMITTED TO GROWING DOSES 

OF CASSAVA WASTEWATER 

Abstract 

The search for alternative sources of fertilizers has intensified in recent years, 
due to the importance of better use of natural resources and the recurrent need 
for conservation and preservation practices of these resources, but mainly due to 
the high cost of mineral fertilizers. Against from this, the objective was to evaluate 
the use of manipueira in the fertilization of elephant grass (Pennisetum 
purpureum Schum). The experiment was conducted at the Macaíba campus of 
the Federal University of Rio Grande do Norte. The experimental design was a 
randomized block with five treatments and four replications. The treatments 
applied were increasing doses of manipueira (0, 20, 40, 60, 80 m3 / ha). Before 
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applying the treatments, the grass was cut uniformly and after 75 days, the cut 
was made to evaluate the following variables: Plant height; Number of tillers; leaf 
production; thatch production; total dry mass production. The mass production of 
dry matter from the treatment submitted to the application of 80 m3 / ha of 
manipueira was 57.6% higher than the control production. A positive linear 
correlation was obtained between the increase in the manipueira dose and the 
plant height, stem dry matter mass, leaf dry matter mass. Even using only two 
cuts to analyze the effect of the manipueira on the production of elephant grass, 
the manipueira showed potential for improving the productive characteristics. 
 
Keywords: Cassava wastewater; Pennisetum purpureum; Quartzarenic Neosol. 
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TÍTULO: Avaliação de liberação de formulações cosméticas contendo ácido 

ferúlico e ciclodextrina utilizando células de Franz e membrana biomimética 

Resumo 

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

TITLE: Evaluation of the release of cosmetic formulations containing ferulic acid 

and cyclodextrin using Franz cells and biomimetic membrane 

Abstract 

Phenolic compounds are widely used in cosmetic products to protect against 
ultraviolet (UV) radiation, which can harm health and cause skin photoaging. 
Ferulic acid (AF) has great potential to reduce these damages, standing out for 
having neutralizing activity on free radicals that can cause oxidative damage to 
cell membranes and DNA. This study aims to evaluate the release of cosmetic 
gel and cream gel formulations plus 0.5% PA using Franz diffusion cells with 
synthetic membrane and membrane impregnated with lipid solution. The AF 
release was directly quantified by CLUE through the analysis of the receptor fluid 
collected from the Franz cell. In the experimental conditions evaluated, the gel 
formulation released a greater amount of active in a shorter time interval, while 
the gel-cream formulation showed a smaller and slower release. This behavior 
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was possibly due to the lipophilic characteristic of the AF, which favors a faster 
release when in a predominantly aqueous medium such as the gel formulation. 
At the end of the study, it was observed that the biomimetic membrane 
(impregnated) conferred greater resistance to the diffusion of PA, causing 
different release behaviors between the formulations. 
 
Keywords: Ferulic acid. Skin release. Cell of Franz. 
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TÍTULO: ANALISE DAS MEDIDAS DE CONTROLE DO MYCROBACTERIUM 

TUBERCULOSIS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE 

Resumo 

Introdução: a tuberculose é uma doença que é bastante negligenciada e por isso 
ainda é considerada um grave problema de saúde pública. Em 2017 houve cerca 
de, 10,4 milhões de novos casos de TB no mundo e 1,3 milhões de pessoas 
morreram em decorrência da doença. Dessa forma, as medidas de controle 
funcionam com o objetivo de diminuir a transmissibilidade do mycobacterium 
tuberculosis. Metodologia: Trata-se de um estudo avaliativo de caráter 
normativo. A pesquisa foi realizada no Município de Natal, nos serviços de APS. 
A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2019 e o questionário 
contou com 53 questões. O processo de amostragem foi realizado por meio da 
estratificação proporcional entre a quantidade de unidades de saúde e por 
categoria profissional em cada distrito sanitário com o objetivo de garantir a 
representatividade de cada categoria profissional e estabelecimento de saúde. 
Resultados : Participaram do estudo 184 profissionais. A partir dos dados 
analisados foi possível avaliar a adoção das medidas de controle de infecção do 
Mycobacterium tuberculosis na Atenção Primária à Saúde como incipiente 
(49,5%). As dimensões relacionadas à estrutura e processo foram avaliadas 
como parcialmente implantada (38,36%) e incipiente (10,88%), respectivamente. 
Conclusão : Faz-se necessária reflexão dos gestores e profissionais para a 
tomada de decisão que busquem aprimoramento das ações, uma vez que ficam 
perceptíveis fragilidades no desenvolvimento de ações. 
 
Palavras-chave: Tuberculose. Atenção Primária à Saúde. Controle de Infecção. 

Avaliação 

TITLE: EVALUATION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS INFECTION 

CONTROL MEASURES IN PRIMARY CARE 

Abstract 

Introduction: tuberculosis is a disease that is quite neglected and is therefore still 
considered a serious public health problem. In 2017, there were about 10.4 
million new tb cases worldwide and 1.3 million people died from the disease. 
Thus, the control measures work with the objective of reducing the transmissibility 
of mycobacterium tuberculosis. Methodology: This is an evaluative study of 
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normative character. The research was conducted in the municipality of Natal, in 
phc services. Data collection was performed in the first half of 2019 and the 
questionnaire had 53 questions. The sampling process was carried out through 
proportional stratification between the number of health units and by professional 
category in each health district in order to ensure the representativeness of each 
professional category and health establishment. Results : 184 professionals 
participated in the study. From the analyzed data, it was possible to evaluate the 
adoption of mycobacterium tuberculosis infection control measures in Primary 
Health Care as incipient (49.5%). The dimensions related to the structure and 
process were evaluated as partially implanted (38.36%) (10.88%), respectively. 
Conclusion : It is necessary to reflect on managers and professionals for decision 
making that seeks to improve actions, since weaknesses in the development of 
actions are noticeable. 
 
Keywords: Tuberculosis. Primary Health Care. Infection Control. Health Services 
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TÍTULO: Comparação do padrão respiratório de prematuros e atermos por meio 

do uso de sensores inerciais de movimento 

Resumo 

Introdução: Com o controle respiratório pouco eficiente, os recém-nascidos 
tornam-se mais propensos a apresentar movimentos toracoabdominais (TA) 
assincrônicos com diferença no tempo de expansão e retração entre a caixa 
torácica e o abdome ou até mesmo com movimentos opostos. O objetivo do 
presente estudo é estimar quantitativamente a sincronia TA em recém-nscido 
prematuro (RNPT) e termo (RN) por meio da acelerometria. Métodos: Estudo 
piloto conduzido com 20 RN e duas unidades de medidas inerciais 
(acelerômetros) alocadas nas regiões do processo xifoide e do umbigo. Os 
movimentos TA foram registrados simultaneamente em vídeo por 2 minutos. Os 
ciclos respiratórios regulares foram utilizados para a construção das figuras de 
Lissajous e para o cálculo do ângulo de mudança de fase (φ) e a análise 
estatística foi conduzida por meio do teste t de Student com nível de significância 
α= 0,05. Resultados: O valor médio de φ foi de 111,80º±62,26 para os RNPT e 
86,10º±69,17 para os RN. Não houve diferença estatística significativa entre eles 
(p=0,51). Conclusão: RNPT e RN avaliados em seus primeiros dias de vida 
mostram um padrão respiratório predominantemente assincrônico. O uso da 
acelerometria mostrou-se eficiente na avaliação da mobilidade toracoabdominal 
neonatal. 
 
Palavras-chave: recém-nascido, padrão respiratório, sincronia toracoabdominal 

TITLE: Comparison of the breathing pattern of preterm infants and full term using 

inertial motion sensors 

Abstract 

Introduction: With inefficient respiratory control, newborns become more 
probable to have asynchronous thoracoabdominal movements (TA), with a 
difference in the time of expansion and retraction between the rib cage and the 
abdomen or even with opposite movements. The aim of the present study is to 
quantitatively estimate the TA synchrony in premature newborns (PTNB) and 
term newborns (NB) using accelerometry. Methods: Pilot study conducted with 
20 newborns and two units of inertial measurements (accelerometers) allocated 
in the regions of the xiphoid process and the umbilicus. TA movements were 
recorded simultaneously on video for 2 minutes. Regular breathing cycles were 
used to construct Lissajous figures and to calculate the phase change angle (φ), 
and statistical analysis was conducted using Student's T-test with significance 
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level α = 0.05. Results: The mean value of φ was 111.80º ± 62.26 for PTNB and 
86.10º ± 69.17 for NB. There was no statistically significant difference between 
them (p = 0.51). Conclusion: PTNB and newborns assessed in the first days of 
life show a predominantly asynchronous breathing pattern. The use of 
accelerometry proved to be efficient in assessing neonatal thoracoabdominal 
mobility. 
 
Keywords: newborn, breathing pattern, thoracoabdominal synchrony 
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TÍTULO: POTENCIAL GENOTÓXICO E MUTAGÊNICO DA ENTRECASCA DE 

Pseudobombax marginatum (ST. HILL) ROB. EM CÉLULAS SOMÁTICAS DE 

Drosophila melanogaster 

Resumo 

Os produtos naturais são pilar de vários fármacos inseridos no mercado para 
tratar diversas doenças.O êxito destes é resultado da vasta diversidade química 
dos extratos vegetais. Isolam-se, destes extratos, as substâncias bioativas, que 
podem ser usadas com modificações estruturais ou como protótipos para o 
desenho de fármacos com atividade farmacológica semelhante às 
originais.Entretanto, para o uso de extratos ou moléculas, é essencial a 
realização de testes de toxicidade, por fornecerem informações cruciais sobre 
sua segurança e seu potencial nocivo.Portanto, este trabalho objetivou o estudo 
da atividade mutagênica do extrato hidroalcoólico da entrecasca (EHE) de 
Pseudobombax parvifolium por meio do Teste Para Detecção de Mutação e 
Recombinação (SMART) em Drosophila melanogaster. Para o objetivo proposto, 
foram usadas três concentrações do EHE; a doxorrubicina (DXR) como controle 
positivo e água destilada com sacarose a 5%,como controle negativo.Utilizaram-
se três linhagens de Drosophila no experimento, flr3, ORR e mwh. As larvas 
obtidas dos cruzamentos padrão (ST) e de alta bioativação (HB) foram 
submetidas a tratamento crônico; após, analisou-se as células somáticas das 
asas dos adultos. Os resultados não revelaram atividade mutagênica de P. 
parvifolium nos descendentes dos dois cruzamentos realizados.Dessa forma, os 
resultados contribuem na compreensão da bioatividade de produtos naturais; 
especificamente em plantas como a Embiratanha, com uso amplo na medicina 
popular. 
 
Palavras-chave: Embiratanha. Drosophila melanogaster. SMART. Atividade 

mutagênica. 

TITLE: MUTAGENIC ACTIVITY ANALYSIS OF THE HYDROALCOOLIC 

EXTRACT OF THE Pseudobombax parvifolium IN SOMATIC CELLS FROM 

Drosophila melanogaster 

Abstract 
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Natural products are the mainstay of various drugs placed on the market to treat 
various diseases. Their success is the result of the vast chemical diversity of plant 
extracts. Bioactive substances are isolated from these extracts, which can be 
used with structural modifications or as prototypes for the design of drugs with 
pharmacological activity similar to the original ones. However, for the use of 
extracts or molecules, it is essential to carry out toxicity, for providing crucial 
information about its safety and its harmful potential.Therefore, this study aimed 
to study the mutagenic activity of the hydroalcoholic extract of the bark (EHE) of 
Pseudobombax parvifolium using the Drosophila Mutation and Recombination 
Detection Test (SMART) melanogaster. For the proposed objective, three 
concentrations of EHE were used; doxorubicin (DXR) as a positive control and 
distilled water with 5% sucrose as a negative control. Three lines of Drosophila 
were used in the experiment, flr3, ORR and mwh. Larvae obtained from standard 
(ST) and high bioactivation (HB) crosses were subjected to chronic treatment; 
then, the somatic cells of the adults' wings were analyzed. The results did not 
reveal mutagenic activity of P. parvifolium in the descendants of the two crossings 
performed. Thus, the results contribute to the understanding of the bioactivity of 
natural products; specifically in plants like Embiratanha, with widespread use in 
popular medicine. 
 
Keywords: Embiratanha. Drosophila melanogaster. SMART. Mutagenic activity. 
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TÍTULO: Desempenho das Equipes de Atenção Básica do Brasil e atributos 

essenciais da Atenção Primária à Saúde : o cenário da Avaliação Externa do 

PMAQ- AB 

Resumo 

Este estudo resulta da necessidade de avaliação do desempenho da Atenção 
Primária em Saúde (APS) na oferta de cuidados às pessoas em sofrimento 
psíquico no Brasil, tendo em vista o aumento expressivo da prevalência de 
psicopatologias. Trata-se de um estudo de corte transversal, descritivo de 
natureza quantitativa que analisou 29.778 equipes da APS a partir de dados 
coletados no banco de dados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) - segundo ciclo, disponibilizados 
pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde do Brasil. As 
variáveis foram categorizadas, a fim de análise, em 1. Atenção ao Usuário em 
Sofrimento Psíquico; 2. Estratégias específicas em Saúde Mental e 3. Controle 
e Acompanhamento do Usuário na Rede de Atenção à Saúde. Da análise das 
variáveis, destacam-se: a falta de capacitação prévia de 60,3% das equipes; 
pouca oferta de atendimento com profissionais em saúde mental - 62,0% das 
equipes; além disso, 41,9% sequer possuem registro dos casos mais graves de 
sofrimento psíquico na atenção básica. Ressalta-se ainda o atendimento em 
sofrimento psíquico e agendamento livre das consultas por 88,2% e 65,0% das 
equipes, respectivamente, como pontos positivos; a APS e os cuidados em 
saúde mental ainda carecem de outros estudos a fim de aprofundar a discussão 
e suscitar melhorias efetivas na oferta da atenção à saúde, mas o PMAQ-AB – 
2º ciclo teve papel essencial no presente estudo. 
 
Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Saúde mental. Avaliação em saúde. 

TITLE: PERFORMANCE OF BRAZIL'S BASIC CARE TEAMS AND ESSENTIAL 

ATTRIBUTES OF PRIMARY HEALTH CARE: THE EXTERNAL EVALUATION 

SCENARIO OF PMAQ-AB 

Abstract 

This study results from the need to evaluate the performance of Primary Health 
Care (PHC) in the provision of care to people in psychological distress in Brazil, 
in view of the significant increase in the prevalence of psychopathologies. This is 
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a cross-sectional, descriptive study of a quantitative nature that analyzed 29.778 
teams in PHC from data collected in the database of the Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ -AB) - second cycle, 
made available by the Department of Primary Care of the Brazil’s Ministry of 
Health. The variables were categorized, in order to analyze, in 1. Attention to the 
User in Psychic Suffering; 2. Specific strategies in Mental Health and 3. User 
Control and Monitoring in the Health Care Network. From the analysis of 
variables, the following stand out: the lack of previous training of 60,3% of the 
teams; little offer of care with mental health professionals - 62,0% of the teams; 
in addition, 41,9% do not even have a record of the most serious cases of 
psychological distress in primary care. In summary, it is also worth mentioning 
the attendance in psychological distress and free scheduling appointments by 
88,2% and 65,% of the teams, respectively, as positive points; PHC and mental 
health care still lack further studies in order to deepen the discussion and bring 
about effective improvements in the provision of care, but the PMAQ-AB - 2nd 
cycle had an essential role in this study. 
 
Keywords: Primary health care. Mental Health. Health Evaluation. 
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TÍTULO: Influência da Dor na qualidade de vida e nos hábitos de vida em 

pacientes pós Acidente Vascular Cerebral 

Resumo 

Um dos principais sintomas presentes pós-AVC é a dor, apresentando uma taxa 
considerável de dor crônica nesses indivíduos. Além disso, a dependência física 
também é uma queixa frequente e que pode vir diminuir a qualidade de vida e o 
nível de participação social destas pessoas. Com isso, o objetivo do estudo foi 
avaliar a influência da dor na qualidade de vida e nos hábitos de vida dos 
indivíduos pós-AVC, residentes na região do Trairi Potiguar. Trata-se de um 
estudo com caráter transversal e do tipo observacional, onde foram utilizados os 
seguintes instrumentos clínicos de avalição: McGill Pain Questionnaire, World 
Health Organization Quality of Life abreviado, LIFE-H 3.1, Medida de 
Independência Funcional, Mini Exame do Estado Mental, Escala de 
Desempenho Físico de Fugl-Meyer e Avaliação Sensitiva de Nottingham. De 
acordo com os resultados, 56% dos participantes relataram presença de dor e, 
além disso, foram encontradas baixas correlações negativas entre a maioria dos 
domínios avaliados pelo instrumento clínico de Dor, com os domínios físico, 
psicológico e escore total do questionário de qualidade de vida (WHOQOL-bref), 
levantando-se assim a hipótese de que a presença de dor pós-AVC pode afetar 
o desempenho físico desses indivíduos. Desta forma, a presença de dor em 
indivíduos pós-AVC pode impactar negativamente nas suas vidas em sociedade, 
gerando prejuízos a qualidade de vida, sobretudo acerca das atividades 
funcionais e no âmbito psicológico. 

 
Palavras-chave: AVC. Dor. Qualidade de Vida. Participação Social. 

TITLE: INFLUENCE OF PAIN ON QUALITY OF LIFE AND LIFE HABITS IN 

PATIENTS AFTER BRAIN VASCULAR ACCIDENT 

Abstract 

One of the main symptoms present after stroke is pain, with a considerable rate 
of chronic pain in these individuals. In addition, physical dependence is also a 
frequent complaint and it can decrease the quality of life and the level of social 
participation of these people. Thus, the aim of the study was to assess the 
influence of pain on the quality of life and lifestyle of post-stroke individuals living 
in the region of Trairi Potiguar. This is a cross-sectional and observational study, 
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where the following clinical assessment instruments were used: McGill Pain 
Questionnaire, World Health Organization Quality of Life for short, LIFE-H 3.1, 
Functional Independence Measure, Mini State Examination Mental, Fugl-Meyer 
Physical Performance Scale and Nottingham Sensory Assessment. According to 
the results, 56% of the participants reported the presence of pain and, in addition, 
low negative correlations were found between most of the domains assessed by 
the Clinical Pain Instrument, with the physical, psychological and total score of 
the quality of life questionnaire. (WHOQOL-bref), thus raising the hypothesis that 
the presence of post-stroke pain may affect the physical performance of these 
individuals. Thus, the presence of pain in post-stroke individuals can have a 
negative impact on their lives in society, generating losses in quality of life, 
especially regarding functional activities and in the psychological sphere. 

 
Keywords: Stroke. Pain. Quality of Life. Social Participation. 
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TÍTULO: Redes de cuidados formais e informais de usuárias do CAPS em 

situação de violência doméstica 

Resumo 

 

A presente pesquisa objetivou verificar a articulação entre as redes de cuidados 
formais e informais às mulheres em situação de violência doméstica, e que são 
usuárias do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) de Santa Cruz-RN. Foram 
realizadas quatro rodas de conversa com os profissionais do CAPS II acerca de 
violência doméstica, e escolhidas duas mulheres para serem usuárias-guias. As 
duas mulheres e a mãe de uma delas foram entrevistadas. Além das rodas de 
conversas com os profissionais e das entrevistas, outros instrumentos utilizados 
neste estudo foram: diários de pesquisa, ecomapas e registros do serviço. A 
partir da análise dos dados, foi possível identificar dois analisadores acerca do 
que tem se transformado (força instituinte) e o que tem permanecido (instituído) 
no contexto da violência doméstica. O primeiro se refere ao enfrentamento da 
violência, em que se mantém instituído: o suporte informal e a desarticulação 
entre a rede formal e informal de cuidado; e tem sido uma força instituinte: a 
sororidade entre as profissionais em relação às mulheres em situação de 
violência doméstica. E o segundo consiste no papel do CAPS, enquanto 
dispositivo de cuidado, em que se mantém instituído: o cuidado ainda incipiente, 
permeado pela falta de preparo dos profissionais para o acolhimento da 
demanda da violência; e tem sido uma força instituinte: a abertura para o diálogo 
acerca da temática a partir das discussões levadas por esse projeto. 

 
 
Palavras-chave: Violência Doméstica.Saúde Mental.Redes formais e informais 

de cuidado. 

TITLE: Formal and informal care networks of CAPS users in situations of 

domestic violence 

Abstract 

The present research aimed to verify the articulation between the formal and 
informal care networks for women in situations of domestic violence, and who are 
users of the Psychosocial Care Center (CAPS II) in Santa Cruz-RN. Four rounds 
of conversation were held with CAPS II professionals about domestic violence, 
and two women were chosen to be guide users. The two women and the mother 
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of one of them were interviewed. In addition to the rounds of conversations with 
professionals and interviews, other instruments used in this study were: research 
diaries, ecomaps and service records. From the analysis of the data, it was 
possible to identify two analyzers about what has become (instituting force) and 
what has remained (instituted) in the context of domestic violence. The first refers 
to the confrontation of violence, in which it remains established: informal support 
and the disarticulation between the formal and informal care network; and it has 
been an instituting force: the sorority among professionals in relation to women 
in situations of domestic violence. And the second consists of the role of CAPS, 
as a care device, in which it remains established: care that is still incipient, 
permeated by the lack of preparation of professionals to meet the demand for 
violence; and it has been an instituting force: the openness to dialogue on the 
subject based on the discussions carried out by this project. 
 
Keywords: Domestic Violence. Mental Health. Formal and informal care 

networks. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA ROTINA AMBULATORIAL DE PACIENTES PÓS-AVC 

QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DE EXERCÍCIOS AERÓBICOS DURANTE A 

FISIOTERAPIA 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um problema global. Após o 
primeiro AVC os riscos de novos eventos são altos, mas podem ser minimizados 
se intervenções com exercícios aeróbicos forem realizadas. O exercício aeróbico 
é seguro, e contribui para reduções clinicamente significativas da pressão 
arterial, o preditivo modificável mais forte para o AVC secundário. Objetivo: 
Verificar se há implementação do treino aeróbico na prática ambulatorial, seu 
grau de eficácia conforme protocolos, assim como, estratégias de 
autogerenciamento em pacientes pós-AVC. Métodos: Trata-se de um estudo 
observacional do tipo transversal. A amostra foi composta por 16 fisioterapeutas 
registrados no CREFITO, atuantes na região do Trairi, que estavam atendendo 
ou que já tivessem atendido pacientes com AVC em fase crônica. A coleta 
efetivou-se por meio de um questionário online, e a análise dos dados foi 
realizada através dos gráficos e tabelas disponibilizados pela plataforma do 
Google Forms. Resultados: Todos os participantes concordaram que o treino 
aeróbico em pacientes com comprometimento neurológico pode ser benéfico, e 
apesar de concordarem com as estratégias para implementação do treino 
aeróbico, 93,8% do total da amostra acreditam que na prática clínica ainda não 
é dada a devida importância para os fatores de risco modificáveis. Conclusão: 
Mesmo com todas as estratégias de prevenção e promoção de saúde, ainda 
existe um enorme déficit com relação a aplicação da teoria na prática. 
 
Palavras-chave: Treino aeróbico; tempo sedentário; comprometimento 

neurológico; 

TITLE: ANALYSIS OF THE AMBULATORY ROUTINE OF POST-STROKE 

PATIENTS AS TO THE IMPLEMENTATION OF AEROBIC EXERCISES 

DURING PHYSIOTHERAPY 

Abstract 

Introduction: Stroke is a global problem. After the first stroke, the risks of new 
events are high, but can be minimized if processes with previous aerobic 
exercises are performed. Aerobic exercise is safe, and contributes to clinically 
protected reductions in blood pressure, the strongest modifiable predictor for 
secondary stroke. Objective: To verify if there is implementation of aerobic 
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training in outpatient practice, its degree of effectiveness according to protocols, 
as well as, the self-management strategy in post-stroke patients. Methods: This 
is an observational, cross-sectional study. The sample consisted of 16 physical 
therapists registered with CREFITO, working in the Trairi region, who were 
attending or who had already attended patients with chronic stroke. The collection 
was carried out through an online questionnaire, and an analysis of the data was 
carried out through the graphs and tables provided by the Google Forms platform. 
Results: All participants agreed that aerobic training in patients with neurological 
impairment can be beneficial, and although they agree with the strategy for 
implementing aerobic training, 93.8% of the total sample believes that clinical 
practice is not yet given due importance for modifiable risk factors. Conclusion: 
Even with all prevention and health promotion strategies, there is still a huge 
deficit in relation to the application of theory in practice. 
 
Keywords: Aerobic training; sedentary time; neurological impairment; 
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TÍTULO: Estratégias de reparo presentes na fala de crianças em processo de 

aquisição fonológica típica 

Resumo 

A possibilidade de estudo dos Transtornos Fonológicos só se dá após 
entendimento do desenvolvimento fonológico típico. O padrão de aquisição 
fonológica é semelhante entre as crianças, e considerado não linear e gradual. 
Na tentativa de aproximação à fala adulta podem surgir alguns processos 
fonológicos. Há muitos estudos baseados no nível de produção de fala, que 
avaliam o processo de aquisição do Português Brasileiro, porém, eles são 
escassos na cidade de Natal. O objetivo dessa pesquisa foi identificar os 
processos fonológicos atuantes na fala de crianças em processo de aquisição 
fonológica típica nesse local. Esta pesquisa tem caráter qualitativo/quantitativo, 
de análise estatística descritiva. Foi realizada a coleta de fala de 8 crianças, entre 
2 e 5:11 anos, através de uma conversa espontânea individual, com o emprego 
de brinquedos visando maior interação. Todos os itens lexicais produzidos pela 
criança foram transcritos por meio de transcrição fonética restrita. Como 
resultado, observa-se que o apagamento de líquida final foi o processo mais 
recorrente. Assim, pode-se concluir que os processos fonológicos adotados por 
esses infantes diferem dos processos observados em outras regiões do país, e 
os dados obtidos nesse estudo podem auxiliar a terapia fonoaudiológica de 
transtornos dos sons da fala de crianças residentes de Natal. Porém, ainda é 
necessária a elaboração de pesquisas mais robustas para a confirmação dos 
dados obtidos no presente estudo. 
 
Palavras-chave: Crianças. Fala. Desenvolvimento da Linguagem. 

TITLE: Repair strategies present in the speech of children in the process of typical 

phonological acquisition 

Abstract 

The possibility of studying Phonological Disorders only occurs after 
understanding the typical phonological development. The phonological 
acquisition pattern is similar among children, and it’s considered non-linear and 
gradual. In an attempt to reach adult speech some phonological processes may 
arise. There are a lot of studies based on the level of speech production, which 
evaluate the process of acquiring Brazilian Portuguese, however, they are scarce 
in the city of Natal. The objective of this research was to identify phonological 
processes active in the speech of children in the process of typical phonological 
acquisition in that location. This research has a qualitative / quantitative feature 
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of descriptive statistical analysis. A Speech collection was performed with 8 
children between 2 and 5:11 years old, through spontaneous individual 
conversation, with the use of toys aiming at greater interaction. All lexical items 
produced by the children were transcribed using restricted phonetic transcription. 
As a result, it is observed that the final liquid erasure was the most recurrent 
process. Thus, it can be concluded that the phonological processes adopted by 
these infants differ from the processes observed in other regions of the country, 
and the data obtained in that study may assist the terapy of speech sound 
disorders of children living in Natal. However, more robust research is still needed 
to confirm the data obtained in the present study. 
 
Keywords: Children. Speech. Language development. 
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TÍTULO: Disciseda (Lycoperdaceae, Basidiomycota) em áreas do semiárido no 

nordeste do Brasil: ampliando o conhecimento 

Resumo 

O gênero Disciseda Czern., está incluído na família Agaricaceae, no filo 
Basidiomycota e apresenta o ‘sand case’, característica do perídio que 
facilmente o diferencia dos demais puffballs. Atualmente o gênero possui 44 
espécies distribuídas por todo mundo, sendo 6 presentes no Brasil. Foram 
realizadas excursões de campo nas áreas de estudo propostas, não sendo 
encontrado nenhum espécime. Nesse cenário, o objetivo do presente estudo foi 
revisar morfologicamente exsicatas do gênero Disciseda proveniente dos 
herbário UFRN-Fungos, a fim de compreender melhor as características do 
grupo e corroborar com futuras pesquisas para o gênero Disciseda. As análises 
morfológicas foram divididas em duas partes (Macroscópica e Microscópica), 
seguindo como base a metodologia do grupo e trabalhos usados anteriormente. 
Foram analisados oito basidiomas de duas exsicatas depositadas no Herbário 
UFRN-Fungos. 
 
Palavras-chave: Agaricaceae, taxonomia, diversidade, morfologia, puffballs. 

TITLE: DISCISEDA (AGARICACEAE, BASIDIOMYCOTA) IN SEMI-ARID 

AREAS IN NORTHEAST BRAZIL: EXPANDING KNOWLEDGE 

Abstract 

The genus Disciseda Czern., present in the family Agaricaceae, of the phylum 
basidiomycota, has very striking characteristics such as the presence of 'sand 
case', easily differentiating it from the other puffballs. Currently the genus has 44 
species distributed throughout the world, 6 of which are present in Brazil. Field 
trips were made in the proposed study areas, with no specimens found. In this 
scenario, the aim of the present study was to morphologically review exsiccates 
of the genus Disciseda from the herbarium UFRN-Fungos, in order to better 
understand the characteristics of the group and corroborate with future research 
for the genus Disciseda. The morphological analyzes were divided into two parts 
(Macroscopic and Microscopic), based on the methodology of the group and 
works previously used. Eight basidiomas from two exsiccates deposited at the 
Herbarium UFRN-Fungos were analyzed. 
 
Keywords: Agaricaceae, taxonomy, diversity, morphology, puffballs. 
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TÍTULO: TAXONOMIA E DIVERSIDADE DO GÊNERO Langermannia ROSTK. 

(AGARICACEAE, BASIDIOMYCOTA) EM ÁREAS DO NORDESTE DO BRASIL 

Resumo 

O gênero Langermannia faz parte do grupo conhecido popularmente como 
"puffballs", inserido na família Agaricaceae. Apresenta atualmente 14 espécies 
catalogadas para o gênero distribuídas ao redor do mundo. Para o Brasil ocorrem 
apenas 4 espécies do gênero, sendo nenhuma delas ocorrentes para o nordeste 
do país. Assim, este trabalho visou trazer um maior conhecimento sobre o 
gênero Langermannia e sua diversidade na região nordeste do Brasil, com foco 
em áreas de Mata Atlântica nordestina, considerado um “hotspot” da diversidade. 
Para isso, foram realizadas coletas de espécimes em áreas previamente 
estabelecidas do nordeste brasileiro., para analisá-los morfologicamente e 
amostrar espécimes do gênero. Langermannia bicolor e Abrachium floriforme 
foram as espécies identificadas durante as análises laboratoriais. 
 
Palavras-chave: Puffballs, taxonomia, neotrópicos, diversidade. 

TITLE: TAXONOMY AND DIVERSITY OF THE 

GENUSLANGERMANNIAROSTK. (AGARICACEAE, BASIDIOMYCOTA) IN 

NORTHEAST BRAZILIAN AREAS 

Abstract 

The genus Langermannia is part of the group popularly known as "puffballs", 
inserted on Agaricaceae family. It currently has 14 species cataloged for the 
genus distributed around the world. For Brazil, there are only 4 species for the 
genus, none of themdescribed for the northeast of the country. Thus, this work 
aimed to bring a greater knowledge about the genus Langermannia and its 
diversity in the Brazilian Northeastern, focusing on Atlantic forest areas, 
considered as a “hotspot” of biodiversity.,Field collections were made in areas 
previously known for the Brazilian Northeastern in order to analyze the samples 
and identify species of the genus.. Langermannia bicolor and Abrachium 
floriforme was the species identified during laboratory analysis. 
 
Keywords: Puffballs, taxonomy, neotropics, diversity. 
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TÍTULO: INCORPORAÇÃO DE FÁRMACOS E BIOMOLÉCULAS DE 

INTERESSE FARMACÊUTICO E BIOTECNOLÓGICO EM 

NANOCARREADORES POLIMÉRICOS 

Resumo 

 

A Doença de Chagas, causada pelo contato humano com o parasita 
Trypanosoma cruzi, é considerada uma doença negligenciada que representa 
um problema de Saúde Pública devido à sua alta incidência e falta de tratamento 
eficaz. Na busca por novas alternativas para tratamento, o dietilditiocarbamato 
de Sódio (DTC) tem demonstrado boa atividade tripanocida. Sua incorporação 
em sistemas carreadores de fármacos, como nanopartículas poliméricas (NPs), 
torna-se uma ferramenta muito promissora devido a proteção que o sistema 
fornece ao fármaco contido em seu interior e por melhorar sua seletividade aos 
parasitas. No presente trabalho, nanopartículas a base de Ácido Polilático (PLA) 
contendo DTC foram obtidas pela técnica de nanoprecipitação com evaporação 
de solvente. As nanopartículas foram caracterizadas conforme seu diâmetro 
dinâmico, índice de polidispersão (PDI), potencial zeta (PZ) e viabilidade celular. 
As formulações testadas obtiveram tamanho médio inferior a 200 nm (PDI<0,2) 
e valores de PZ inferiores à -20mV. Para as nanopartículas brancas, não foi 
observado sinais de instabilidade durante 2 semanas e a sua viabilidade celular 
foi realizada em linhagens de células animais, como macrófagos (RAW 264) e 
fibroblastos (T3T), onde alcançaram resultados satisfatórios. Os resultados 
sugerem que o sistema obtido nesse trabalho é estável, homogêneo e possui 
potencial para atividade antichagásica. 

 
 
Palavras-chave: Doença de Chagas. Dietilditiocarbamato de Sódio. 

Nanopartículas. 

TITLE: INCORPORATION OF DRUGS AND BIOMOLECULES OF 

PHARMACEUTICAL AND BIOTECHNOLOGICAL INTEREST IN POLYMERIC 

NANOCARRECHERS. 

Abstract 
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Chagas disease, caused by human contact with the parasite Trypanosoma cruzi, 
is considered a neglected disease that represents a public health problem due to 
its high incidence and lack of effective treatment. In research for new alternatives 
for treatment, sodium diethyldithiocarbamate (DTC) has demonstrated good 
trypanocidal activity. Its incorporation in drug-carrying systems, such as 
polymeric nanoparticles (NPs), becomes a very promising tool due to the 
protection that the system provides to the drug contained inside and for improving 
its selectivity to parasites. In this study, nanoparticles based on Polylactic Acid 
(PLA) containing DTC were obtained by the nanoprecipitation technique with 
solvent evaporation. The nanoparticles were characterized according to their 
dynamic diameter, polydispersity index (PDI), zeta potential (PZ) and cell viability. 
The tested formulations had an average size of less than 200 nm (PDI <0.2) and 
PZ values below -20mV. For white nanoparticles, no signs of instability were 
observed for 2 weeks and their cell viability was carried out in animal cell lines, 
such as macrophages (RAW 264) and fibroblasts (T3T), which they achieved 
satisfactory results. The results suggest that the system obtained in this study is 
stable, homogeneous and has the potential for antichagasic activity. 
 
Keywords: Chagas Disease. Sodium diethyldithiocarbamate. Nanoparticles. 
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TÍTULO: Efeito da solução de glicose 25% versus reflexoterapia no alívio da dor 

em neonato durante punção arterial 

Resumo 

Objetivo: comparar os efeitos da solução de glicose a 25% e reflexoterapia no 
alívio da dor em neonatos durante a punção arterial. Método: Trata-se de um 
ensaio clínico randomizado controlado com três grupos, abordagem quantitativa, 
que se encontra em andamento. Nessa perspectiva, elaborou-se uma scoping 
review como primeira etapa do projeto. Busca nas bases PubMed, Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Scientific Eletronic Library 
Online (SciELO), utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) 
“recém-nascido”, “dor”, “glucose” e “reflexoterapia”, e “infant, newborn”, 
“newborn”, “pain”, “glucose”, “massage” e “reflexotherapy” do Medical Subject 
Headings (MeSH), dentre os quais 10 publicações foram selecionadas. 
Resultados: Foi identificado que a administração de glicose a 25%, bem como a 
realização da reflexoterapia, possibilitou a prevenção e redução de dor. Na 
realização de ambas as técnicas, houve a avaliação da dor mediante a escala 
PIPP. A pontuação registrada apresentou um escore menor durante a utilização 
das duas medidas, quando comparado aos recém-nascidos que não utilizaram 
nenhuma técnica. Conclusão: A glicose a 25% e a reflexoterapia são medidas 
não farmacológicas eficazes no controle da dor de neonatos, apresentando 
benefícios a curto e longo prazo. 
 
Palavras-chave: Dor. Reflexoterapia. Glicose. Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal. 

TITLE: Effect of 25% glucose solution versus reflexotherapy on neonatal pain 

relief during arterial puncture 

Abstract 

 

Objective: to compare the effects of the 25% glucose solution and reflexotherapy 
on pain relief in neonates during arterial puncture. Method: This is a randomized 
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controlled trial with three groups, a quantitative approach, which is in progress. 
In this perspective, a scoping review was developed as the first stage of the 
project. PubMed, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
(CINAHL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) 
and Scientific Eletronic Library Online (SciELO) databases, using the Health 
Sciences Descriptors (DECS) “newborn "," Pain "," glucose "and" reflexotherapy 
", and" infant, newborn "," newborn "," pain "," glucose "," massage "and" 
reflexotherapy "from Medical Subject Headings (MeSH), among the which 10 
publications were selected. Results: It was identified that the administration of 
glucose at 25%, as well as the performance of reflexotherapy, enabled the 
prevention and reduction of pain. In performing both techniques, pain was 
assessed using the PIPP scale. The recorded score showed a lower score when 
using both measures, when compared to newborns who did not use any 
technique. Conclusion: Glucose 25% and reflexotherapy are effective non-
pharmacological measures to control pain in neonates, with short and long term 
benefits. 

 
 
Keywords: Pain. Reflexotherapy. Glucose. Neonatal Intensive Care Unit. 
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TÍTULO: SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO E COENZIMA Q10 EM CRIANÇAS 

COM SÍNDROME DE DOWN: Análise do Perfil Antioxidante 

Resumo 

A Síndrome de Down (SD), conhecida como trissomia do 21, é definida como 
uma desordem cromossômica no cromossomo 21, caracterizada por apresentar 
várias alterações nas condições de saúde. Na maioria dos casos os pacientes 
apresentam algumas complicações cardíacas, metabólicas ou cognitivas; a 
predisposição para o estresse oxidativo nas células é uma característica 
marcante. O desequilíbrio entre as enzimas antioxidantes e espécies reativas de 
oxigênio é o que caracteriza o estresse oxidativo resultando em danos celulares 
e por isso, envelhecimento prematuro de pacientes da trissomia 21. Com isso, 
os estudos procuram uma forma para amenizar esse processo, uma das 
vertentes são os compostos antioxidantes como o zinco e coenzima Q10. O 
estudo objetivou observar o efeito da suplementação com zinco e coenzima Q10 
para combater a formação de radicais livres; os testes realizados para avaliar 
esse efeito foram peroxidação lipídica (concentrações de TBA), atividade 
enzimática (SOD e GPx), não-enzimática (GSH) e dosagem sérica de CoQ10 e 
Zn. Além disso, foram realizados exames laboratoriais bioquímicos e 
hematológicos. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down; estresse oxidativo; antioxidantes; zinco. 

TITLE: Zinc and coenzyme Q10 supplementation in children with Down's 

syndrome 

Abstract 

The Down's syndrome, as known as chromosome 21 trisomy, is defined as a 
chromosomal disorder in the chromosome 21, characterized to show a lot of 
alterations in the health condition. In most of the cases the patients show some 
cardiac, metabolic or cognitive complications; the predisposition to oxidative 
stress in the cells is a striking feature. The imbalance among antioxidant enzymes 
and oxygen-reactive species is what characterizes the oxidative stress resulting 
in cells damage, and for this reason the premature aging in trysome 21 patients 
happen. With that, the studies look for a way to assuage this process, one of the 
strands are the oxidizing compound with zinc and coenzyme Q10. This study has 
as aim to watch the effects of the supplementation with zinc and coenzyme Q10 
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to help fight against the formation of free radicals; the tests which conducted this 
effect were lipid peroxidation (concentration of TBA), enzymatic activity (SOD and 
GPx), not enzymatic (GSH) and serum dosage of CoQ10 and Zn. In addition, 
biochemical and hematological laboratory tests were performed. 
 
Keywords: Down's syndrome; oxidative stress; antioxidants; zinc. 
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CÓDIGO: SB0233 

AUTOR: AMANDA DA SILVA NEVES 

ORIENTADOR: CAROLINA DANIEL DE LIMA ALVAREZ 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA LITERATURA SOBRE EFEITO DO 

TREINO NO CONTROLE DE CABEÇA EM LACTENTES PREMATUROS 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi realizar uma análise bibliométrica da literatura, para 
mapear o estado da arte da produção científica sobre os efeitos do treino no 
controle de cabeça em lactentes prematuros. 801 artigos foram identificados, 
porém apenas 8 atenderam aos critérios de inclusão e foram selecionados. Os 
artigos foram encontrados nas bases de dados periódicos CAPES, LILACS, 
PeDRO, Cochranne, Scielo, Medline e Pubmed. Houve certa dificuldade para 
encontrar artigos que abrangessem o tema e os critérios de inclusão. Foram 
incluídos artigos experimentais ou observacionais, publicados em português, 
inglês e/ou espanhol sem restrição de ano de publicação: (a) cujos participantes 
fossem lactentes prematuros que receberam estímulos para o desenvolvimento 
do controle de cabeça no primeiro ano de vida; (b) que tivessem sido submetidos 
a fisioterapia motora. Não foram incluídos artigos de opinião, série de casos, 
comunicações e estudos com modelos animais; artigos que estavam em outras 
línguas que não português, inglês e espanhol. Foram excluídos artigos que não 
estavam disponíveis na íntegra nas bases de dados. As publicações 
encontradas foram no período de 1998 á 2016, com maior quantidade de 
produção nos anos de 2014 e 2015. A produção e publicação de artigos 
apresentou maior concentração no Brasil e Estados Unidos. Conclui-se que há 
escassez de estudos que avaliem o efeito do treino no desenvolvimento do 
controle de cabeça em lactentes pré-termo. 
 
 
 
Palavras-chave: Prematuro, desenvolvimento, atraso motor, lactente. 

TITLE: BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF LITERATURE ON THE EFFECT OF 

TRAINING ON HEAD CONTROL IN INFANTS PREMATURE 

Abstract 

The aim of this study was to carry out a bibliometric analysis of the literature, to 
map the state of the art of scientific production on the effects of training on head 
control in premature infants. 801 articles were identified, but only 8 met the 
inclusion criteria and were selected. The articles were found in the periodic 
databases CAPES, LILACS, PeDRO, Cochranne, Scielo, Medline and Pubmed. 
There was some difficulty in finding articles that covered the theme and the 
inclusion criteria. Experimental or observational articles, published in Portuguese, 
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English and / or Spanish, without restriction of year of publication, were included: 
(a) whose participants were premature infants who received stimuli for the 
development of head control in the first year of life; (b) who had undergone motor 
physical therapy. Opinion articles, case series, communications and studies with 
animal models were not included; articles that were in languages other than 
Portuguese, English and Spanish. Articles that were not fully available in the 
databases were excluded. The publications found were from 1998 to 2016, with 
the largest amount of production in the years 2014 and 2015. The production and 
publication of articles showed a greater concentration in Brazil and the United 
States. It is concluded that there are few studies that evaluate the effect of training 
on the development of head control in preterm infants. 
 
Keywords: Premature, development, motor delay, infant. 
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TÍTULO: Conhecer para prevenir: uso indevido de esteroides anabolizantes 

androgênicos (EAA) como problema de saúde pública no município de Caicó-

RN. 

Resumo 

Os esteroides androgênicos anabolizantes (EAA) são derivados sintéticos da 
testosterona. São substâncias de melhora do rendimento, fortalecimento 
muscular e efeito masculinizante, porém que podem causar muitas 
complicações. Os dados brasileiros sobre o uso dos EAAs são escassos, mas é 
incontestável o aumento progressivo na prevalência do uso deles. As academias 
de musculação são vistas como locais onde podem ocorrer os primeiros contatos 
com os EAAs, principalmente em cidades de interior onde a presença de 
profissionais para realizar orientações é escassa. O estudo é transversal 
analítico de caráter exploratório, a ser realizado a partir da aplicação de 
questionário com perguntas semiestruturadas em públicos-alvo, sobre o uso de 
EAAs, em Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil. Devido a pandemia por COVID-
19, foi feita uma etapa inicial que consistiu em uma pesquisa documental. A 
pesquisa incluiu a regulamentação e veiculação dos EAAs no país e tentou 
sumarizar o perfil dos usuários de EAAs, os motivos e as consequências do uso 
indevido, o conhecimento prévio deles e meios pelos quais houve a captação 
dessas drogas. Como produto, obtivemos muitas notícias veiculadas em jornais, 
os posicionamentos de sociedades brasileiras da saúde e uma caracterização 
dos usuários de EAAs a partir da literatura científica nacional. Todos os dados 
servirão para confrontarmos com os resultados da coleta através dos 
questionários que serão aplicados online em usuários de academia de Caicó. 
 
Palavras-chave: Anabolizantes.Pesquisa sobre Serviços de Saúde. 

TITLE: Knowing to prevent: misuse of anabolic androgenic steroids (AAS) as a 

public health problem in the Caicó city. 

Abstract 

Anabolic androgenic steroids (EAA) are synthetic testosterone. They are 
substances of performance improvement, muscle strengthening and 
masculinizing effect, but can cause complications. Brazilian data on the use of 
AAS are scarce, but the progressive increase in the prevalence of their use is 
indisputable. Bodybuilding gyms are seen as places where the first contacts with 
EAAs can occur, especially in inland cities where the presence of professionals 
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to provide guidance is scarce. This is an exploratory cross-sectional study with 
an exploratory character, based on the application of a questionnaire with semi-
structured questions in target audiences, on the use of AAS, in Caicó, Rio Grande 
do Norte, Brazil. Due to a COVID-19 pandemic, an initial step was made, which 
consisted of documentary research. A survey included the regulation and 
placement of EAAs in the country and tried to summarize the profile of users of 
EAAs, the reasons and consequences of misuse, their prior knowledge and ways 
in which these drugs were acquired. As a result, we obtained many news items 
published in newspapers, the positions of Brazilian health societies and a 
characterization of EAAs users from the national scientific literature. All data will 
be used to compare the results of the collection through questionnaires that will 
be informed online in users of caicó’s gym. 
 
Keywords: Anabolic Agents.Health Services Research. 
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TÍTULO: Revisão das espécies neotropicais de Sminthurides Börner, 1900 

(Collembola, Sminthurididae) com descrição parcial de uma nova espécie 

Resumo 

A Classe Collembola apresenta quatro ordens, dentre elas Symphypleona 
Börner, que é caracterizada por abrigar espécies com antenas maiores que a 
cabeça, cabeça claramente separada do grande abdome, corpo globoso 
formado pela fusão de segmentos torácicos e abdominais. Essa ordem possui 
atualmente 10 famílias válidas, destas a família Sminthurididae, representada 
por 12 gêneros distribuídos pelo mundo, onde se destacam os gêneros 
Sphaeridia Linnaniemi, com 69 espécies e Sminthurides Börner com 56 
espécies. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica 
e contribuir para conhecimento do gênero Sminthurides na Região Neotropical, 
incluindo a descrição parcial de uma nova espécie brasileira. Foi feito um 
levantamento bibliográfico e confecção de tabela comparativa dos gêneros e 
espécies neotropicais com base na consulta de bibliografia especializada. Foram 
apresentadas diagnoses para as espécies que ocorrem na Região Neotropical 
de Sminthurides. A descrição parcial da nova espécie de Sminthurides contribui 
para conhecimento taxonômico e sistemático do grupo além de acrescentar 
dados para estudos e favorecer futuras revisões. 

 
Palavras-chave: Fauna do solo, Sminthurididae, Symphypleona, Taxonomia. 

TITLE: Revision of Neotropical Region Sminthurides Borner, 1900 (springtails , 

Sminthurididae) mit partial description of the new species 

Abstract 

 

The Class Collembola has four orders, one of them Symphypleona Börner, 
characterized by species with antennae longer than head, head clearly separated 
from the large abdomen, a globose body formed by the fusion of the thoracic and 
abdominal segments. This order currently holds 10 valid families, among them, 
the Sminthurididae family, with 12 genera distributed worldwide, with Sphaeridia 
Linnaniemi, with 69 species and Sminthurides Börner with 56 species, standing 
out among the genera. This study aims to present a survey and contribute to the 
knowledge of Sminthurides from the Neotropical Region, including a partial 
description of a new Brazilian species. A bibliographic survey and comparative 
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tables of Neotropical genera and species were made based on specialized 
bibliography. Based on this survey we provide the diagnoses of Neotropical 
Sminthurides. A partial description of the new Sminthurides species contributes 
to the group's taxonomic and systematic knowledge, in addition to adding data 
for future studies and suggestions. 

 
 
Keywords: Soil fauna, Sminthurididae, Symphypleona, Taxonomy. 
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TÍTULO: APLICATIVOS UTILIZADOS PARA O ENSINO DA SEGURANÇA DO 

PACIENTE EM PLATAFORMAS DIGITAIS 

Resumo 

Analisar os aplicativos disponíveis nas plataformas digitais para utilização no 
ensino da Segurança do Paciente. Método: descritivo e exploratório. A coleta 
ocorreu em dezembro de 2019 nas lojas online de dispositivos móveis. Para 
busca utilizou-se os termos “Segurança do Paciente”, “Cuidado Seguro” e seus 
correspondentes em inglês/espanhol. Os aplicativos foram avaliados quanto a: 
ano, país, idioma, tipo, disponibilidade, conteúdos, protocolos de segurança do 
paciente, número de downloads e avaliação dos usuários. A análise se deu 
mediante estatística descritiva. Resultado: a amostra foi de 67 aplicativos, com 
29,9% publicados no ano de 2018, 14,9% de origem brasileira, 60,0% 
disponibilizados em inglês e 94,0% gratuitos. Os quais foram classificados em: 
página de conteúdo, formulário avaliativo/notificações, informativos, Jogos, 
questionário, prontuário eletrônico, cálculo de medicamento e protocolos de 
saúde. Conclusão: os aplicativos encontrados constituem-se como ferramenta 
de apoio ao ensino da segurança do paciente para estudantes e profissionais de 
saúde. 
 
Palavras-chave: Aplicativos móveis, Segurança do Paciente, Tecnologia 

Educacional. 

TITLE: APPLICATIONS USED FOR TEACHING PATIENT SAFETY IN DIGITAL 

PLATFORMS 

Abstract 

To analyze the applications available on digital platforms for use in teaching 
Patient Safety. Method: descriptive and exploratory. The collection took place in 
December 2019 at online mobile device stores. To search, the terms "Patient 
Safety", "Safe Care" and their correspondents in English/Spanish were used. The 
applications were evaluated according to: year, country, language, type, 
availability, content, patient safety protocols, number of downloads and user 
evaluation. The analysis was carried out using descriptive statistics. Result: the 
sample consisted of 67 applications, with 29.9% published in 2018, 14.9% of 
Brazilian origin, 60.0% available in English and 94.0% free. Which were classified 
into: content page, evaluation form/notifications, newsletters, games, 
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questionnaire, electronic medical record, calculation of medication and health 
protocols. Conclusion: the applications found are a tool to support the teaching 
of patient safety for students and health professionals. 
 
Keywords: Mobile apps, Patient Safety, Educational Technology. 
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TÍTULO: Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes em pré-

operatório e aplicação da Escala de Avaliação de Risco para o Desenvolvimento 

de Lesões Decorrentes do Posicionamento Cirúrgico (ELPO). 

Resumo 

 

Objetivo: caracterizar os pacientes cirúrgicos quanto às variáveis 
sociodemográficas e clínicas no período pré-operatório imediato de um hospital 
universitário. Método: trata-se de um estudo observacional, analítico com 
abordagem quantitativa e será realizado no Centro Cirúrgico do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), hospital escola da rede pública que atende 
pacientes de todo estado e é referência em procedimentos de alta complexidade, 
com aplicação da escala aos pacientes admitidos no setor na fase perioperatória 
para analisar o risco do desenvolvimento de lesões decorrentes de 
posicionamento. Resultados e Discussão: possibilitará caracterizar os 
pacientes em período pré-operatório quanto às variáveis sociodemográficas e 
clínicas e aplicar a escala ELPO, de modo que possa identificar os fatores que 
influenciam no surgimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico. 
Conclusão: devido as condições sanitárias decorrentes da pandemia por 
COVID-19, a pesquisa aguarda mudança de cenário para iniciar a coleta de 
dados. 

 
 
Palavras-chave: Enfermagem Perioperatória.Segurança do Paciente.Lesão por 

Pressão 

TITLE: Sociodemographic and clinical characterization of patients in the 

preoperative and application of the Risk Assessment Scale for the Development 

of Injuries resulting from Surgical Positioning (ELPO) 

Abstract 

 

Objective: to characterize surgical patients regarding sociodemographic and 
clinical variables in the immediate preoperative period of a university hospital. 
Method: this is an observational, analytical study with a quantitative approach 
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and will be carried out at the Surgical Center of Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), a public teaching hospital that serves patients from all over the 
state and is a reference in highly complex procedures, with the application of the 
scale to patients admitted to the sector in the perioperative phase to analyze the 
risk of developing injuries resulting from positioning. Results and Discussion: it 
will make it possible to characterize patients in the preoperative period regarding 
sociodemographic and clinical variables and apply the ELPO scale so that they 
can identify the factors that influence the appearance of injuries resulting from 
surgical positioning. Conclusion: due to the sanitary conditions resulting from 
the COVID-19 pandemic, the research awaits a change of scenery to start data 
collection. 

 
 
Keywords: Perioperative Nursing. Patient Safety. Pressure Injury. 
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TÍTULO: Incidência de lesão por pressão em pacientes submetidos a cirurgia 

cardíaca 

Resumo 

Objetivo: Identificar a ocorrência de lesões por pressão em pacientes submetidos 
à cirurgia cardíaca. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura 
realizada nas seguintes fontes de dados: MedLine/PubMed Central, Science 
Direct, Scopus, Web of Science, Cocrhane e PsycoInfo. Os descritores utilizados 
foram Thoracic Surgery, Pressure Ulcer e Perioperative Nursing. Foram incluídos 
os artigos completos, disponíveis online, nos idiomas português, inglês e 
espanhol, publicados entre 2015 e maio de 2020. Excluíram-se artigos que não 
respondiam à questão de pesquisa e artigos duplicados. Resultados: Foram 
selecionados 13 artigos, nos quais a lesão por pressão foi considerada uma 
complicação comum após cirurgia cardíaca e os pesquisadores identificaram 18 
fatores de riscos relacionados a sua ocorrência nesses pacientes. Em relação 
às intervenções de Enfermagem, elencou-se a necessidade de adotar medidas 
de alívio da pressão nos momentos intra e pós operatórios. Conclusão: A 
prevenção de LP em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca permanece um 
desafio aos profissionais de saúde, devido aos inúmeros fatores que favorecem 
a sua ocorrência 
 
Palavras-chave: Lesão por Pressão; Cirúrgia Torácica; Enfermagem 

Perioperatória 

TITLE: Development of Pressure Injuries in Cardiac Surgery: An Integrative 

Review 

Abstract 

Objective: To identify the occurrence of pressure injuries in patients undergoing 
cardiac surgery. Method: This is an integrative literature review conducted on the 
following data sources: MedLine / PubMed Central, Science Direct, Scopus, Web 
of Science, Cocrhane and PsycoInfo. The descriptors used were Thoracic 
Surgery, Pressure Ulcer and Perioperative Nursing. Full articles, available online, 
in Portuguese, English and Spanish, published between 2015 and May 2020 
were included. Articles that did not answer the research question and duplicate 
articles were excluded. Results: 13 articles were selected, in which pressure 
injury was considered a common complication after cardiac surgery and the 
researchers identified 18 risk factors related to its occurrence in these patients. 
Regarding nursing interventions, the need to adopt pressure relief measures 
during and after surgery was highlighted. Conclusion: The prevention of LP in 
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patients undergoing cardiac surgery remains a challenge for health professionals, 
due to the numerous factors that favor its occurrence. 
 
Keywords: Pressure Ulcer; Thoracic Surgery; Perioperative Nursing 
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TÍTULO: Estabilidade preliminar e acelerada de formulações cosméticas 

contendo ácido ferúlico e ciclodextrina 

Resumo 

O fotoenvelhecimento é um exemplo de fator extrínseco e está ligado a 
exposição aos raios UV. A maior incidência a esse tipo de radiação solar causa 
danos à pele e, por isso, o desenvolvimento de formulações cosméticas que 
previnam esses efeitos é de grande importância. Desta forma, substâncias que 
possuem o potencial de diminuir esses malefícios, como o ácido ferúlico (AF), 
potente agente antioxidante, vêm ganhando destaque nesses produtos. Esse 
estudo objetivou formular uma emulsão do tipo gel-creme e um gel contendo AF 
0,5%, para posteriormente realizar os estudos de estabilidade preliminar, 
compreendendo as análises de estresse térmico, cujas amostras foram 
submetidas em estufa por 5 dias e 6 ciclos gela-degela, alternando-se estufa e 
refrigerador. Em seguida, foi realizado o estudo de estabilidade acelerada, 
acondicionando as amostras em temperatura ambiente, estufa e refrigerador e 
mantendo nessas condições por 30, 60 e 90 dias. Ao final do período de tempo 
determinado, realizou-se a avaliação dos parâmetros de pH, viscosidade, 
atividade antioxidante e teor por CLUE-DAD. Portanto, verificando o 
comportamento das amostras ao fim do estudo, conclui-se que nas condições 
experimentais avaliadas, as formulações contendo AF devem ser mantidas sob 
refrigeração para garantir a estabilidade por um período mais prolongado. 
 
Palavras-chave: Ácido Ferúlico. Formulações cosméticas. Estabilidade. 

TITLE: Preliminary and accelerated stability of cosmetic formulations containing 

ferulic acid and cyclodextrin. 

Abstract 

Photoaging is an example of an extrinsic factor and is linked to exposure to UV 
rays. The greater incidence of this type of solar radiation causes damage to the 
skin and, therefore, the development of cosmetic formulations that prevent these 
effects is of great importance. Thus, substances that have the potential to reduce 
these harms, such as ferulic acid (AF), a potent antioxidant agent, have been 
gaining prominence in these products. This study aimed to formulate an emulsion 
of the gel-cream type and a gel containing 0.5% AF, to subsequently carry out 
the preliminary stability studies, comprising the thermal stress analyzes, whose 
samples were submitted to an oven for 5 days and 6 ice cycles -decela, 
alternating greenhouse and refrigerator. Then, the accelerated stability study was 
carried out, storing the samples at room temperature, oven and refrigerator and 
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keeping them in these conditions for 30, 60 and 90 days. At the end of the 
determined period of time, the parameters of pH, viscosity, antioxidant activity 
and content were evaluated by CLUE-DAD. Therefore, verifying the behavior of 
the samples at the end of the study, it is concluded that in the evaluated 
experimental conditions, formulations containing PA must be kept under 
refrigeration to guarantee stability for a longer period. In other conditions, it is 
important to look for alternatives to minimize the instability of the asset. 
 
Keywords: Ferulic Acid. Cosmetic Formulation. Stability. 
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TÍTULO: Padrão espacial da Copaifera arenicola em fragmento de Floresta 

Estacional Semidecidual 

Resumo 

O modo como uma espécie está distribuída no local associado aos fatores 
ambientais proporcionam compreensões básicas para sua conservação e 
manejo. Assim, como medida para avaliar um dos padrões ecológicos da 
Copaifera arenicola, o estudo objetivou a verificação do seu padrão de 
distribuição espacial em fragmento de Floresta Estacional Semidecidual. O 
estudo foi realizado em um fragmento de Mata Atlântica com área de 
aproximadamente 6,5 ha. No local foi demarcado uma parcela de 40 x 40 m, em 
que foram amostrados todos os indivíduos da C. arenicola. Para análise dos 
dados, foi utilizado o programa computacional SpPAck 1.38. Foram construídos 
os correlogramas que indicam a relação entre a densidade de vizinhos (NDF) 
com classes de distância de 1 a 6 metros. Devido a predominância quantitativa 
do componente arbóreo e consequentemente aumento da área de dispersão, foi 
testada a hipótese de aleatoriedade espacial (CAE). Foram amostrados, ao todo, 
76 indivíduos. O padrão de distribuição da C. arenicola pode ser classificado 
como aleatório, aceitando-se a hipótese de CAE. Tal padrão pode indicar um 
maior estabelecimento dos descendentes em locais suscetíveis ao 
desenvolvimento. Isso a torna menos vulnerável aos fatores de competição e 
predação das sementes, de modo que pode ocasionar maior probabilidade de 
crescimento das plantas. Portanto, com predominância do caráter aleatório, os 
indivíduos tendem a ampliar sua área de colonização, segundo a disponibilidade 
de nutrientes. 
 
Palavras-chave: Espécie florestal, Ecologia, Distribuição espacial, Copaíba 

TITLE: Spatial pattern of Copaifera arenicola in a fragment of Seasonal 

Semideciduous Forest. 

Abstract 

The way in which a species is distributed in the place associated with 
environmental factors provides basic understandings for its conservation and 
management. Thus, as a measure to assess one of the ecological patterns of 
Copaifera arenicola, the study aimed to verify its spatial distribution pattern in a 
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fragment of Seasonal Semideciduous Forest. The study was carried out in a 
fragment of Atlantic Forest with an area of approximately 6.5 ha. A 40 x 40 m plot 
was demarcated at the site, in which all individuals of C. arenicola were sampled. 
For data analysis, the computer program SpPAck 1.38 was used. Correlograms 
were constructed that indicates the relationship between the density of neighbors 
(NDF) with distance classes of 1 to 6 meters. Due to the quantitative 
predominance of the tree component and consequently an increase in the 
dispersion area, the hypothesis of spatial randomness (CAE) was tested. A total 
of 76 individuals were sampled. The distribution pattern of C. arenicola can be 
classified as random, accepting the CAE hypothesis. Such a pattern may indicate 
a greater establishment of the descendants in places susceptible to development. 
This makes it less vulnerable to factors of competition and predation of the seeds, 
so that it can cause a greater probability of plant growth. Therefore, with the 
predominance of randomness, individuals tend to expand their colonization area, 
according to the availability of nutrients. 
 
Keywords: Forest species, Ecology, Spatial distribution, Copaíba. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DA E-CADERINA COM O 

GRAU DE DISPLASIA EPITELIAL EM LESÕES POTENCIALMENTE 

MALIGNAS EM LÍNGUA ORAL 

Resumo 

A displasia epitelial é um diagnóstico histopatológico e sua severidade é 
estabelecida pelo grau de atipias celulares e arquiteturais do epitélio, podendo 
ser classificadas em leve, moderada ou severa. Em relação ao tecido epitelial, 
uma das características inerentes é a marcada adesão entre suas células como 
uma condição fundamental para a manutenção da homeostasia tecidualatravés 
de diversos complexos celulares envolvendo distintas proteínas, como é o 
exemplo da E-caderina. Nesse sentido, a redução da coesão entre as células 
epiteliais é um dos aspectos observados em displasias epiteliais severas ou 
graves. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar 
retrospectivamente os casos de Displasias epiteliais orais em língua 
diagnosticados no Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de 
Odontologia da UFRN, além disso, avaliar a imunoexpressão da proteína E-
caderina em 30 dessas lesões. O estudo contou, até o momento, com 24 casos 
analisados através de dados clínicos e histopatológicos, frequentemente sendo 
diagnosticados em pacientes adultos e idosos, em sua maioria do sexo feminino, 
associados ao histopatológico de displasia epitelial leve (29,16%), moderada ou 
severa (66,66%) e, em 4,16% dos casos, já foi identificado carcinoma in situ. 
Espera-se, após o reinício do projeto, ser realizado a conclusão da extração dos 
dados clínico-patológicos e início da análise imuno-histoquímica dos casos 
selecionados para análise da expressão da E-caderina. 
 
Palavras-chave: Desordens orais potencialmente malignas. Epidemiologia. E-

caderina. 

TITLE: ASSOCIATION OF E-CADERINE IMMUNOEXPRESSION WITH THE 

DEGREE OF EPITHELIAL DYSPLASIA IN POTENTIALLY MALIGNANT 

INJURIES IN ORAL LANGUAGE 

Abstract 

 

Epithelial dysplasia is a histopathological diagnosis and its severity is established 
by the degree of cellular and architectural atypias of the epithelium, which can be 
classified as mild, moderate or severe. In relation to epithelial tissue, one of the 
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inherent characteristics is the marked adhesion between its cells as a 
fundamental condition for the maintenance of tissue homeostasis through 
different cell complexes involving different proteins, such as the E-cadherin. In 
this sense, the reduction of cohesion between epithelial cells is one of the aspects 
observed in severe or severe epithelial dysplasias. Thus, the present study aims 
to retrospectively assess the cases of oral epithelial dysplasias in the tongue 
diagnosed at the Pathological Anatomy Service of the UFRN Dentistry 
Department, in addition to assessing the immunoexpression of the E-cadherin 
protein in 30 of these lesions. The study counted, to date, with 24 cases analyzed 
through clinical and histopathological data, frequently being diagnosed in adult 
and elderly patients, mostly female, commonly associated with the histopathology 
of mild epithelial dysplasia (29.16%), moderate or severe (66.66%) and, in 4.16% 
of cases, carcinoma in situ has already been identified. It is expected, after the 
restart of the project, to conclude the extraction of the clinical-pathological data 
and start the immunohistochemical analysis of the selected cases for the analysis 
of E-cadherin expression. 

 
 
Keywords: Potentially malignant oral disorders. Epidemiology. E-cadherin. 
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TÍTULO: Quantificação de droga psicotrópica 

Resumo 

O presente projeto, em parceria com a Polícia Federal, vem propor o 
desenvolvimento de uma metodologia analítica para quantificação da 3,4-
metilenodioximetanfetamina (MDMA), ou ecstasy, em amostras apreendida no 
Estado do Rio Grande do Norte. No vigente momento, o trabalho apresenta a 
comparação entre metodologias clássicas de isolamento em coluna e o 
desenvolvimento de um método analítico, com a utilização da cromatografia 
gasosa acoplada ao espectrômetro de massa (GC-MS), para o MDMA. Devido 
à situação atípica que vivemos, as etapas de validação e aplicação da 
metodologia para quantificação serão realizadas em plano de trabalho futuro que 
será implementado após finalização de plano de trabalho aprovado e em 
execução que prevê a obtenção de padrão interno marcado isotopicamente o 
qual será utilizado na metodologia de quantificação. As colunas Sephadex ™ 
LH-20 e Sílica Gel 60 (0,063-0.200 mm) foram utilizadas para o isolamento, e 
comparadas posteriormente. Em resultado, as duas metodologias apresentaram 
eficiência no processo de purificação, sendo em torno de 5% de rendimento pela 
Sephadex ™, ao mesmo tempo que a Sílica Gel 60 mostrou uma produção de 
10% de rendimento. As duas apresentaram 100% de pureza. As análises de 
pureza foram realizadas em metodologia desenvolvida para análise de MDMA 
que pode ser aplicada na quantificação de amostras. Assim, o MDMA pode ser 
utilizado na metodologia de identificação e quantificação desenvolvida. 
 
Palavras-chave: Ecstasy. MDMA. Purificação. Isolamento. 

TITLE: Quantification of psychotropic drugs 

Abstract 

This project, in partnership with the Federal Police, proposes the development of 
an analytical methodology for the quantification of 3,4-
methylenedioxymethamphetamine (MDMA), or ecstasy, in samples seized in the 
State of Rio Grande do Norte. Currently, the work presents the comparison 
between classic column isolation methodologies and the development of an 
analytical method, using gas chromatography coupled to the mass spectrometer 
(GC-MS), for MDMA. Due to the atypical situation that we live in, the stages of 
validation and application of the methodology for quantification will be carried out 
in a future work plan that will be implemented after the finalization of an approved 
and ongoing work plan that provides for the obtaining of an internal standard 
marked isotopically which will be used in the quantification methodology. The 
Sephadex ™ LH-20 and Silica Gel 60 columns (0.063-0.200 mm) were used for 
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the isolation, and compared later. As a result, the two methodologies showed 
efficiency in the purification process, being around 5% yield by Sephadex ™, 
while Silica Gel 60 showed a 10% yield. Both were 100% pure. The purity 
analyzes were performed in a methodology developed for MDMA analysis that 
can be applied in the quantification of samples. Thus, MDMA can be used in the 
identification and quantification methodology developed. 
 
Keywords: Ecstasy. MDMA. Purification. Isolation. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-ÚLCERA DA ESPÉCIE 

Bryophyllum pinnatum (Lam) Pers. EM RATOS 

Resumo 

Bryophyllum pinnatum (Lam) Pers. (Crassulaceae), conhecida popularmente 
como “coirama”, têm amplo uso popular no tratamento de úlceras gástricas e 
encontra-se presente na Relação Nacional de Plantas de Interesse do Sistema 
Único de Saúde (RENISUS). Diante disso, há uma grande necessidade de se 
compreender os mecanismos de ação dessa espécie para que assim a 
população possa usá-la de forma segura. Este trabalho tem como objetivo avaliar 
a atividade antiúlcera desta espécie em modelo in vivo. Para isso, foi utilizado o 
modelo de úlcera crônica induzido por ácido acético em ratos Wistar fêmeas. Os 
parâmetros avaliados foram o índice de ulceração macroscópica, a atividade da 
enzima mieloperoxidase (MPO) e os níveis do malondialdeído (MDA). Para 
análise estatística utilizou-se ANOVA de uma via seguida por teste de Tukey ou 
Dunnet. Foi considerado p<0.05 como estatisticamente significativo. A partir 
deste estudo observou-se que B. pinnatum foi capaz de reduzir o índice de 
ulceração macroscópico, a atividade da enzima MPO e os níveis de MDA. 
Entretanto, mais estudos devem ser realizados para investigar de forma mais 
aprofundada o mecanismo de ação envolvido e confirmar esta atividade. 

 
Palavras-chave: Bryophyllum pinnatum, úlcera crônica, MPO e MDA. 

TITLE: EVALUATION OF ANTI-ULCER ACTIVITY OF THE SPECIES 

Bryophyllum pinnatum (Lam) Pers. IN RATS 

Abstract 

Bryophyllum pinnatum (Lam) Pers. (Crassulaceae), popularly known as 
“coirama”, have wide popular use in the treatment of gastric ulcers and is present 
in the National List of Plants of Interest to the Unified Health System (RENISUS). 
Therefore, there is a great need to understand the mechanisms of action of this 
species so that the population can use it safely. This work aims to evaluate the 
antiulcer activity of this species in an in vivo model. For this, the chronic ulcer 
model induced by acetic acid was used in female Wistar rats. The evaluated 
parameters were the macroscopic ulceration index, the activity of the 
myeloperoxidase enzyme (MPO) and the levels of malondialdehyde (MDA). For 
statistical analysis, one-way ANOVA followed by Tukey or Dunnet test was used. 
P <0.05 was considered to be statistically significant. From this study it was 
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observed that B. pinnatum was able to reduce the macroscopic ulceration index, 
MPO enzyme activity and MDA levels. However, further studies should be carried 
out to further investigate the mechanism of action involved and confirm this 
activity. 
 
Keywords: Bryophyllum pinnatum, chronic ulcer, MPO and MDA. 
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TÍTULO: Alterações na força muscular ao longo da gravidez e pós-parto entre 

adolescentes e adultas 

Resumo 

Esse estudo caracteriza-se por ser do tipo observacional analítico, de caráter 
longitudinal, que faz parte de uma pesquisa longitudinal em andamento 
denominado Projeto AMOR (Adolescence and Motherhood Research) e tem 
como objetivo analisar a relação da gravidez na adolescência e a instabilidade 
pélvica. A amostra foi feita nas UBS da região Trairi- RN, com o total de 100 
gestantes, a qual 50 eram gestantes adultas e 50 eram gestantes adolescentes. 
A pesquisa é realizada através de uma entrevista com as gestantes, a qual nessa 
são realizados alguns testes de força de preensão palmar, força de extensores 
do quadril, força de adução do quadril. Os dados foram analisados utilizando o 
software Statiscal Package for Social Sciences (SPPS versão 20.0). Os 
resultados apresentaram diferença estatisticamente significativas apenas na 
segunda avaliação para força de adutores de quadril, quando uma maior 
proporção de participantes adolescentes apresentaram fraqueza muscular se 
comparadas às adultas. Conclui-se que as gestantes adolescentes 
apresentaram maior prevalência de fraqueza muscular ao longo da gestação e 
pós-parto comparadas as adultas, com resultados significativamente piores para 
a força de adução do quadril durante o terceiro trimestre gestacional. 
 
Palavras-chave: Gravidez na Adolescência; Debilidade Muscular 

TITLE: Changes in muscle strength throughout pregnancy and postpartum 

among adolescents and adults 

Abstract 

This study is characterized by being an analytical observational type, of a 
longitudinal character, which is part of an ongoing longitudinal research called 
Projeto AMOR (Adolescence and Motherhood Research) and aims to analyze 
the relationship of teenage pregnancy and pelvic instability. The sample was 
made in the UBS of the Trairi- RN region, with a total of 100 pregnant women, 50 
of whom were adult pregnant women and 50 were adolescent pregnant women. 
The research is carried out through an interview with the pregnant women, in 
which some tests of hand grip strength, hip extensor strength, hip adduction 
strength are performed. The data were analyzed using the Statiscal Package for 
Social Sciences software (SPPS version 20.0). The results showed a statistically 
significant difference only in the second assessment for strength of hip adductors, 
when a greater proportion of adolescent participants presented muscle weakness 
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when compared to adults. It is concluded that pregnant adolescents had a higher 
prevalence of muscle weakness during pregnancy and postpartum compared to 
adults, with significantly worse results for hip adduction strength during the third 
gestational trimester. 
 
Keywords: Pregnancy in Adolescence; Muscle Weakness 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 270 

 

CÓDIGO: SB0258 

AUTOR: MILZA MARIA DOS SANTOS MENEZES 

ORIENTADOR: GERLANE COELHO BERNARDO GUERRA 

 

 

TÍTULO: Potencial anti-inflamatório do extrato hidroetanólico das folhas de 

Bryophyllum pinnatum em modelos animais de inflamação intestinal induzida por 

DNBS. 

Resumo 

As doenças inflamatórias intestinais são desordens idiopáticas do trato 
gastrointestinal caracterizadas pela inflamação crônica, principalmente nas 
regiões do intestino delgado e grosso. São compostas por duas grandes 
condições patológicas: a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Atualmente, 
observa-se significativo aumento em sua incidência em todo o mundo. Para o 
tratamento das doenças inflamatórias intestinais são utilizadas três classes de 
medicamentos: derivados do ácido aminossalicílico, esteroides e 
imunossupressores. Porém, as falhas e efeitos adversos da terapia de escolha, 
têm incentivado a busca por novos alvos terapêuticos, principalmente os 
provenientes de produtos naturais. As plantas constituem uma das principais 
fontes de substâncias biologicamente ativas e as folhas de espécies do gênero 
Bryophyllum pinnatum (Crassulaceae) têm sido empregadas na medicina 
tradicional no tratamento de várias patologias que envolvem processos 
inflamatórios e oxidativos. O extrato possibilitou uma diminuição tanto dos 
marcadores pró-inflamatórios como dos marcadores de estresse oxidativo, 
associados a melhoria do dano intestinal, apresentando resultados positivos nos 
marcadores de barreira. Dessa forma, os achados obtidos neste estudo não 
clínico poderão fornecer embasamentos para a realização de outros ensaios 
necessários para o desenvolvimento de um fitoterápico produzido a partir da B. 
pinnata que seja útil no tratamento de desordens intestinais de origem 
inflamatória. 
 
Palavras-chave: Crassulaceae; Bryophyllum pinnatum; Doença Inflamatória 

Intestinal; 

TITLE: Anti-inflammatory potential of the hydroethanolic extract of Bryophyllum 

pinnatum leaves in animal models of intestinal inflammation induced by DNBS. 

Abstract 

Inflammatory bowel diseases are idiopathic disorders of the gastrointestinal tract 
characterized by chronic inflammation, especially in the regions of the small and 
large intestine. They are composed of two major pathological conditions: Crohn's 
disease and ulcerative colitis. Currently, there is a significant increase in its 
incidence worldwide. For the treatment of inflammatory bowel diseases, three 
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classes of drugs are used: derivatives of aminosalicylic acid, steroids and 
immunosuppressants. However, the failures and adverse effects of the therapy 
of choice have encouraged the search for new therapeutic targets, especially 
those from natural products. Plants are one of the main sources of biologically 
active substances and the leaves of species of the genus Bryophyllum pinnatum 
(Crassulaceae) have been used in traditional medicine to treat various 
pathologies that involve inflammatory and oxidative processes. The extract 
enabled a decrease in both pro-inflammatory markers and oxidative stress 
markers, associated with improvement of intestinal damage, showing positive 
results in the barrier markers. In this way, the findings obtained in this non-clinical 
study may provide grounds for carrying out other tests necessary for the 
development of a herbal medicine produced from B. pinnata that is useful in the 
treatment of inflammatory bowel disorders. 
 
Keywords: Crassulaceae; Bryophyllum pinnatum; Inflammatory Bowel Disease; 
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TÍTULO: OFICINAS SOBRE AS BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DO 

PESCADO 

Resumo 

As Boas Práticas são essenciais na manipulação do pescado, pois sem elas o 
alimento pode se tornar um vetor de doenças e provocar as temidas DTA 
(Doenças Transmissíveis por Alimentos). Por isso, para evitar que a saúde de 
pessoas seja afetada no ato do contato com o alimento e para alcançar o desafio 
número 3 do desenvolvimento sustentável da ONU (saúde e bem-estar), é 
fundamental que a população como um todo tenha conhecimento acerca das 
Boas Práticas, pratique-as e as cobre nos locais onde há manipulação de 
pescado.  
 
  
 
Para alcançar esse objetivo, planejava-se realizar oficinas sobre como deve ser 
a aplicação das Boas Práticas para feirantes. Entretanto, por razão da pandemia 
de Covid-19, essa atividade não mostrou-se possível. Então, fez-se uma 
pesquisa com o propósito de mensurar o quanto a população da região 
metropolitana de Natal é carente quando se trata de conhecimento sobre a 
manipulação de alimentos. Além disso, materiais foram enviados para os 
contribuintes da pesquisa para que essas pessoas pudessem aprender mais 
sobre como deve ser a correta manipulação do pescado, sua importância e 
também pudessem se tornar antenas de transmissão desse conteúdo nas suas 
comunidades. 
 
Palavras-chave: Agroindústria. Manipulação de pescado. Região Metropolitana 

de Natal. 

TITLE: WORKSHOPS ON GOOD PRACTICES IN FISH HANDLING. 

Abstract 

Good Practices are essential in the handling of fish, as without them food can 
become a vector of diseases and cause the dreaded DTA (Foodborne Diseases). 
Therefore, in order to prevent the health of people from being affected in the act 
of contact with food and to achieve challenge number 3 of the UN sustainable 
development (health and well-being), it is essential that the population as a whole 
has knowledge about of Good Practices, practice them and change them in 
places where fish are handled.  
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To achieve this goal, it was planned to hold workshops on how the application of 
Good Practices for marketers should be. However, due to the Covid-19 
pandemic, this activity was not possible. So, a research was done with the 
purpose of measuring how much the population of the metropolitan region of 
Natal is lacking when it comes to knowledge about food handling. In addition, 
materials were sent to research contributors so that these people could learn 
more about how the fish should be handled correctly, its importance and could 
also become antennas for transmitting this content in their communities. 
 
Keywords: Agro-industry. Fish handling. Metropolitan Region of Natal. 
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TÍTULO: Ações de acompanhamento do paciente pós-angioplastia relacionadas 

ao auto manejo da condição de saúde. 

Resumo 

Objetivo: identificar as ações dos enfermeiros ao paciente pós angioplastia com 
foco no self-management. Método: Foi realizada uma revisão integrativa da 
literatura nas bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde, Scientific Electronic Library Online, Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature, PubMed Central, Scopus e Web of Science. 
Os descritores utilizados foram: “Angioplasty”, “Self Management” e “Nursing” 
em diferentes cruzamentos com o operador booleano AND. Resultados: A 
amostra final foi composta por 11 estudos. Neles identificou-se que as principais 
ações de self-management com os pacientes pós angioplastia estão focadas no 
estímulo as habilidades para tomada de decisão, a solução de problemas e 
melhoria da qualidade de vida perante a sua condição crônica. Para isso, as 
ações utilizaram como instrumentos a tecnologia e o conhecimento da 
enfermagem por meio do plano terapêutico e do uso modelo/teorias. Entre as 
atividades têm-se: palestras, mensagens de texto, pôsteres, treinamento, 
telemonitoramento, vídeos, planos de aderência, modelos e teorias. Conclusão: 
Há na área poucos estudos o que indica a incipiência das ações, porém as 
evidências revelam que estes cuidados tem um impacto positivo no 
desenvolvimento de self-management dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Angioplastia; Autogestão; Enfermagem; Cardiologia. 

TITLE: Follow-up actions for post-angioplasty patients related to self-

management of health conditions. 

Abstract 

Objective: to identify nurses' actions towards post-angioplasty patients with a 
focus on self-management. Method: An integrative literature review was carried 
out in the Latin American and Caribbean Health Sciences, Scientific Electronic 
Library Online, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, PubMed 
Central, Scopus and Web of Science databases. The descriptors used were: 
“Angioplasty”, “Self Management” and “Nursing” at different crossings with the 
Boolean operator AND. Results: The final sample was composed of 11 studies. 
In them, it was identified that the main self-management actions with post-
angioplasty patients are focused on stimulating decision-making skills, problem 
solving and improving quality of life in the face of their chronic condition. For this, 
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the actions used technology and knowledge of nursing as instruments through 
the therapeutic plan and the use of models / theories. Among the activities are: 
lectures, text messages, posters, training, telemonitoring, videos, adherence 
plans, models and theories. Conclusion: There are few studies in the area that 
indicate the incipience of actions, however the evidence reveals that this care has 
a positive impact on the development of patients' self-management. 
 
Keywords: Angioplasty; Self-management; Nursing; Cardiology. 
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TÍTULO: Análise de expressão de genes relacionados a respiração celular em 

linhagens de células deficientes em CSB 

Resumo 

Danos no DNA gerados de forma endógena ou exógena podem provocar 
instabilidade no genoma e gerar várias complicações ao ser humano. As vias de 
reparo do DNA auxiliam no restabelecimento celular após essas lesões. Nas 
células humanas, BER e NER são as duas vias de reparo por excisão de 
nucleotídeos responsáveis pela remoção de lesões de DNA não volumosas e 
volumosas, respectivamente. (Lee; Kang, 2019). A síndrome de Cockayne é uma 
doença causada por dois genes, CSA e CSB nos quais atuam na via de reparo 
NER, mais especificamente na via de reparo acoplado à transcrição. No entanto, 
80% dos casos são causados por mutações no gene de CSB, dado a isso, 
existem evidências de que este gene está presente nas mitocôndrias e se 
associa ao DNA mitocondrial, atuando na respiração celular. 
 
Palavras-chave: CSB, respiração celular, ERO, mitocôndria, vias de reparo 

TITLE: Analysis of gene expression related to cell respiration in CSB deficient 

cell lines. 

Abstract 

DNA damage generated endogenously or exogenously causes instability in the 
genome and generates various complications for humans. DNA repair pathways 
assist in cellular re-establishment after these lesions. In human cells, BER and 
NER are the two pathways of nucleotide excision repair responsible for the 
removal of non voluminous and voluminous DNA lesions, respectively.(Lee; 
Kang, 2019). Cockayne syndrome is a disease caused by two genes, CSA and 
CSB, in which they act on the NER pathway of repair, more specifically in the 
transcription-coupled nucleotide excision repair. However, 80% of the cases are 
caused by mutations in the CSB gene, given this, there is evidence of the 
presence of CSB in the mitochondria and is associated with mitochondrial DNA, 
acting on cell respiration. 
 
Keywords: CSB, celullar respiration, ERO, mitochondria, repair pathways. 
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TÍTULO: Análise morfológica e histoquímica em lesões não neoplásicas e 

neoplásicas de glândula tireoide 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: Diversas patologias que afetam a tireoide são avaliadas ao 
exame clínico como nódulos tireoidianos, podendo representar distúrbios 
reacionais ou neoplasias. Os critérios citopatológicos e histopatológicos vigentes 
geram discordância e imprecisão diagnóstica quanto a natureza proliferativa, 
benigna ou maligna de algumas lesões. Assim, a imunoistoquímica e/ou biologia 
molecular podem trazer subsídios valiosos para melhor compreensão da 
biopatologia das lesões, propiciando um diagnóstico e conduta adequados e, 
assim, melhorando o prognóstico dos pacientes. METODOLOGIA: Esta parte do 
trabalho consiste em um estudo retrospectivo, observacional, descritivo, 
constituído pela análise dos aspectos clinicopatológicos das lesões. Com 
amostra de 55 casos, será realizada análise morfológica (HE), histoquímica 
(tricrômico de Masson) e imunoistoquimica (anti-TGF-beta). RESULTADOS: 
Devido à pandemia da covid-19 só foi possível realizar seleção e análise parcial 
da amostra, contudo, baseando-se nos achados da literatura espera-se 
correlacionar as marcações histoquímica e imunoistoquímica com padrões 
morfológicos inerentes de cada entidade, possivelmente esclarecendo melhor 
seu comportamento biológico e predição de prognóstico. CONCLUSÕES: A 
pesquisa não possui conclusões até este momento, todavia, presume-se o 
impacto positivo das técnicas previstas no âmbito do diagnóstico e previsão do 
comportamento biológico destas doenças da tireoide. 

 
 
Palavras-chave: Tireoide, neoplasias, diagnóstico, imuno-histoquímica 

TITLE: Morphological and histochemical analysis in non-neoplastic and 

neoplastic lesions of the thyroid gland 

Abstract 
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INTRODUCTION: Several pathologies that affect the thyroid are evaluated on 
clinical examination as thyroid nodules, which may represent reaction disorders 
or neoplasms. The current cytopathological and histopathological criteria 
generate disagreement and diagnostic inaccuracy regarding the proliferative, 
benign or malignant nature of some lesions. Thus, immunohistochemistry and / 
or molecular biology can provide valuable subsidies for a better understanding of 
the biopathology lesions, providing an adequate diagnosis and conduct and, thus, 
improving patients' prognosis. METHODOLOGY: This part of the work consists 
of a retrospective, observational, descriptive study, constituted by the analysis of 
the clinicopathological aspects of the lesions. With a sample of 55 cases, 
morphological (HE), histochemical (Masson's trichrome) and 
immunohistochemistry (anti-TGF-beta) analysis will be performed. RESULTS: 
Due to the covid-19 pandemic, it was only possible to carry out partial selection 
and analysis of the sample, however, based on the literature findings, it is 
expected to correlate the histochemical and immunohistochemical markings with 
the inherent morphological patterns of each entity, possibly better clarifying its 
biological behavior and prognosis prediction. CONCLUSIONS: The research has 
no conclusions so far, however, it is assumed that the positive impact of the 
techniques provided for the diagnosis and prediction of the biological behavior of 
these thyroid diseases. 

 
 
Keywords: Thyroid, neoplasms, diagnosis, immunohistochemistry 
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TÍTULO: ADOECIMENTO E MORTE POR CÂNCER DE MAMA NO BRASIL: UM 

ESTUDO ECOLÓGICO 

Resumo 

Na atualidade o câncer de mama ainda se mostra como um importante problema 
de saúde pública,visto isto,o presente trabalho objetiva:analisar o padrão de 
distribuição espacial da mortalidade e diagnóstico tardio do câncer de mama e 
sua correlação espacial com indicadores populacionais socioeconômicos e de 
oferta de serviços de saúde.Métodos:Estudo ecológico, desenvolvido com as 
161 RIAU.Os dados sobre mortalidade foram coletados do SIM.Os dados de 
estadiamento tumoral foram extraídos do RHC.As variáveis socioeconômicas 
foram coletadas no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil;e os dados 
sobre densidade de médicos e serviços de saúde no CNES e da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar.A análise descritiva dos dados foi realizada por 
georreferenciamento.Para a verificação de existência de aglomerados territoriais 
foi utilizado o índice de Moran Global e Indicador Local de Associação 
Espacial.Na análise multivariada optou-se por usar os modelos com efeitos 
espaciais globais. Resultados:A taxa média de mortalidade por câncer de mama 
ajustada pela população padrão mundial foi de 10,65/100.000 mulheres.A 
proporção de diagnóstico tardio foi de 40,0%,além disso apresentou correlação 
espacial positiva com o Índice de GINI e negativa com a densidade de médicos 
ginecologistas.Conclusão:As desigualdades socioeconômicas e de oferta de 
serviços de saúde do território brasileiro são determinantes do padrão espacial 
da morbimortalidade por câncer de mama no país. 
 
Palavras-chave: Neoplasias da mama, Fatores socioeconômicos, Saúde 

Pública. 

TITLE: BREASTFEEDING AND DEATH FROM BREAST CANCER IN BRAZIL: 

AN ECOLOGICAL STUDY 

Abstract 

Currently, breast cancer is still an important public health problem, given that this 
study aims to: analyze the pattern of spatial distribution of mortality and late 
diagnosis of breast cancer and its spatial correlation with population 
socioeconomic and health indicators. provision of health services.Methods: 
Ecological study, developed with the 161 RIAU. Data on mortality were collected 
from SIM. Tumor staging data were extracted from RHC. Socioeconomic 
variables were collected in the Atlas of Human Development in Brazil; and the 
data on density of doctors and health services at CNES and the National 
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Supplementary Health Agency. Descriptive analysis of the data was performed 
by georeferencing. To check for the existence of territorial clusters, the Moran 
Global Index and Local Association Indicator were used. In the multivariate 
analysis, we chose to use models with global spatial effects. Results: The 
average breast cancer mortality rate adjusted by the world standard population 
was 10.65 / 100,000 women. The proportion of late diagnosis was 40.0%, in 
addition, it presented a positive spatial correlation with the GINI index and a 
negative one. with the density of gynecologists. Conclusion: The socioeconomic 
inequalities and the supply of health services in the Brazilian territory are 
determinants of the spatial pattern of breast cancer morbidity and mortality in the 
country. 
 
Keywords: Breast Neoplasms, Socioeconomic Factors, Public Health. 
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TÍTULO: AS CAUSAS DOS ERROS DE MEDICAÇÃO SOB A ÓTICA DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM SERVIÇO DE PEDIATRIA 

Resumo 

No período de hospitalização, os pacientes pediátricos têm maior probabilidade 
de sofrer eventos adversos relacionadas a assistência à saúde, como os erros 
de medicação. Com esse entendimento, objetivou-se no presente estudo 
identificar a percepção dos profissionais de enfermagem em relação às 
prováveis causas de erros de medicação em pediatria. Trata-se de um estudo 
descritivo transversal, desenvolvido em março de 2018 com profissionais de 
enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de um hospital de 
ensino no nordeste do Brasil. Para estimular a reflexão sobre os fatores que 
favorecem a ocorrência de erro, utilizou-se a técnica do brainstorming. As causas 
encontradas foram agrupadas nas seguintes categorias: método, profissionais, 
ambiente, material e criança/acompanhante. A categoria com maior número de 
fatores elencados foi o método, atribuindo maior potencial de ocorrência de erro 
durante o processo de preparo e administração dos medicamentos. Na categoria 
profissionais, destacaram-se os erros de prescrição, suspensão de 
medicamentos sem comunicação a equipe e atraso na prescrição. Devido estes 
pacientes serem mais vulneráveis a riscos por suas especificidades, há 
necessidade de uma abordagem multidisciplinar, na qual, os profissionais de 
saúde possam implementar ações que minimizem a ocorrência de erros de 
medicação e consequentes danos, contribuindo para uma assistência mais 
segura ao paciente pediátrico. 
 
Palavras-chave: Erros de medicação.Segurança do paciente.Saúde da criança. 

Enfermagem 

TITLE: THE CAUSES OF MEDICATION ERRORS UNDER THE VIEW OF 

NURSING PROFESSIONALS IN A PEDIATRIC SERVICE 

Abstract 

During hospitalization, pediatric patients are more likely to experience adverse 
events related to health care, such as medication errors. With this understanding, 
the aim of the present study was to identify the perception of nursing 
professionals in relation to the probable causes of medication errors in pediatrics. 
This is a descriptive cross-sectional study, developed in March 2018 with nursing 
professionals from the Pediatric Intensive Care Unit of a teaching hospital in 
northeastern Brazil. To encourage reflection on the factors that favor the 
occurrence of error, the brainstorming technique was used. The causes found 
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were grouped into the following categories: method, professionals, environment, 
material and child / companion. The category with the highest number of factors 
listed was the method, attributing the greatest potential for error to occur during 
the preparation and administration of medications. In the professional category, 
prescription errors, drug suspension without communication to the team and 
delay in prescription stood out. Because these patients are more vulnerable to 
risks due to their specificities, there is a need for a multidisciplinary approach, in 
which health professionals can implement actions that minimize the occurrence 
of medication errors and consequent damage, contributing to safer care for 
pediatric patients. 
 
Keywords: Medication errors. Patient safety. Child health. Nursing 
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TÍTULO: Estudo filogenético das isoformas de lectinas 

Resumo 

Lectinas vegetais são moléculas que atuam na defesa contra fitopatógenos. São 
inúmeras isoformas que, apesar da similaridade estrutural, apresentam 
especificidades distintas. Estudos estruturais e análises filogenéticas são 
essenciais para compreender sua evolução molecular. O objetivo deste trabalho 
foi iniciar um estudo dos genes da ConBrII e da CRLII e construir uma filogenia 
das isoformas de lectinas de leguminosas. A extração de DNA genômico da C. 
brasiliensis foi realizada com o método CTAB. Para posteriores reações de 
amplificação, primers foram desenhados com o auxílio do Primer-BLAST. Para 
análise filogenética, sequências homólogas a ConBrII foram obtidas a partir de 
buscas com o programa BLAST e o alinhamento das sequências foi obtido com 
o Geneious. Os dendogramas foram gerados com os programas MEGAX, 
usando o método de distância. O DNA genômico obtido apresentou boa 
qualidade e os primers apresentaram características satisfatórias. No 
alinhamento múltiplo, foi verificado que a cadeia inicial da CRLII apresentou 
maior identidade com as cadeias gamas das demais lectinas e com a cadeia 
inicial da VML. Já a cadeia final da CRLII apresentou maior identidade com as 
cadeias betas. Na filogenia, a região final da CRLII se assemelha às lectinas do 
gênero Dioclea e sua região inicial encontra-se em um grupo isolado com a 
cadeia inicial da VML. Os resultados indicam que a CRLII não sofre permutação 
circular e por isso sua afinidade é semelhante à da VML. 
 
Palavras-chave: Lectinas II, Diocleinae, Filogenia molecular. 

TITLE: phylogenetic study of lectin isoforms 

Abstract 

Vegetable lectins are molecules that act in defense against phytopathogens. 
There are countless isoforms that, despite their structural similarity, have different 
specificities. Structural studies and phylogenetic analyzes are essential to 
understand its molecular evolution. The objective of this work was to initiate a 
study of the ConBrII and CRLII genes and to build a phylogeny of leguminous 
lectin isoforms. Genomic DNA extraction from C. brasiliensis was performed 
using the CTAB method. For further amplification reactions, primers were 
designed with the aid of Primer-BLAST. For phylogenetic analysis, sequences 
homologous to ConBrII were obtained from searches with the BLAST program 
and the alignment of the sequences was obtained with Geneious. The 
dendrograms were generated with the MEGAX programs, using the distance 
method. The genomic DNA obtained showed good quality and the primers 
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showed satisfactory characteristics. In the multiple alignment, it was found that 
the initial chain of CRLII showed greater identity with the gamma chains of the 
other lectins and with the initial chain of VML. The CRLII final chain, on the other 
hand, had a greater identity with the beta chains. In phylogeny, the final region of 
CRLII resembles lectins of the genus Dioclea and its initial region is in an isolated 
group with the initial VML chain. The results indicate that CRLII does not undergo 
circular permutation and therefore its affinity is similar to that of VML. 
 
Keywords: Lectins II, Diocleinae, Molecular phylogeny. 
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TÍTULO: A importância de preditores bioticos e abioticos da comunidade vegetal 

sobre a decomposição da serrapilheira 

Resumo 

A decomposição do detrito vegetal pode ser afetada por diversos fatores bióticos 
e abióticos nos ecossistemas e predizer esses fatores são importantes para 
entender a ciclagem de carbono e nutrientes. Porém a maioria dos estudos 
utilizam métodos experimentais e de curta duração para avaliar os efeitos da 
diversidade da serrapilheira na decomposição. Neste trabalho avaliamos o efeito 
de diferentes facetas da diversidade sobre a decomposição do detrito vegetal, 
através de uma abordagem observacional de longa duração baseada em 
estimativas do balanço de massa entre o aporte e o estoque de detritos. 
Medimos, em um fragmento de restinga, o aporte e o estoque de detrito no solo, 
as diversidades: taxonômica, funcional e filogenética, e os atributos: razões C:P 
e C:K, capacidade de retenção de água, umidade do solo e concentrações de N, 
P e K. Os resultados sugerem que a decomposição da serrapilheira não é 
direcionada por nenhuma das facetas da diversidade. Mas que o fator abiótico, 
umidade do solo, foi a única variável que afetou a taxa de decomposição da 
serrapilheira. Este trabalho abre perspectivas para estudos futuros avaliarem se 
a dissimilaridade funcional existente entre detritos em diferentes estágios de 
decomposição possui efeito sobre a sua taxa de decomposição e se isso seria 
capaz de encobrir os efeitos da diversidade de detrito sobre a decomposição da 
serrapilheira. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade e Funcionamento de ecossistemas. Restinga. 

TITLE: The importance of biotic and abiotic predictors of the plant community on 

the decomposition of litter 

Abstract 

The decomposition of litter can be affected by many biotic and abiotic factors in 
the ecosystems and predicting these factors are important to understand carbon 
and nutrient dynamics. The majority of studies that evaluate the diversity effects 
of litterfall on decomposition rate, use short duration experimental methods. We 
had the objective of evaluating the effect of different diversity facets towards biotic 
and abiotic factors in the litter decomposition using a long duration observational 
method based on mass balance litterfall. We measured in a restinga fragment, 
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the input and litter stock on the soil, the litter taxonomic, functional, and 
phylogenetic diversity, the N, P, and K, the C:P and C:K ratios, the water holding 
capacity, and the soil moisture. The rate decomposition estimate was given by 
the input/ litter ratio. The litter decomposition was only affected by the abiotic 
factor, soil moisture. The results suggest that the litter decomposition is not 
directed affected by biodiversity facets. This work brings future perspectives to 
evaluate if the functional dissimilarity litter at different stages of decomposition 
and if it would be able to cover the litter diversity effects about the litter 
decomposition. 
 
Keywords: Biodiversity and functioning of ecosystems. Restinga. 
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TÍTULO: Otimização do processo de extração e avaliação das atividades 

antioxidantes de extratos do perídio do cogumelo Calvatia bicolor 

Resumo 

Os macrofungos possuem diversos compostos bioativos como os 
polissacarídeos, com isso foi verificado o processo de extração e purificação do 
perídio de Calvatia bicolor e suas atividades antioxidantes. O cogumelo Calvatia 
bicolor, foi coletado em Natal-RN, e submetido a diversos processos de extração 
com diferentes volumes de NaCl 0,25M (1v, 3v e 5v). Os extratos solúveis em 
água foram purificados por separação por massa molecular (MM) e precipitação 
por ácido tricloroacético (TCA), que demonstraram percentual de açúcar entre 
22 a 49% e proteínas de 1 a 11%. Já o sulfato foi de 12 a 19%, característica 
pouco encontrada nos cogumelos. As amostras são heteroglucanas, contendo 
principalmente glicose, e galactose. As amostras extraídas com 5v de NaCl e 
purificadas foram as únicas com quantidade razoável de açúcar e com baixo teor 
de contaminantes. A única amostra com ação quelante de ferro foi CB5v-MM 
(59%) a 2 mg / mL. Em relação à quelação de cobre, o CB5v-TCA apresentou 
atividade dependente da dose variando de 10% a 41%, e CB5v-MM exibiu 46% 
de atividade quelante de cobre a 0,25 mg/mL. A capacidade antioxidante total de 
CB5v-TCA e CB5v-MM na concentração de 10 mg/mL foi de 39,5% and 79,4%, 
respectivamente, em relação ao ácido ascórbico. Em termos de poder redutor, 
CB5v-TCA e CB5v-MM apresentaram atividade dependente da dose variando 
de 18% a 52% e 21% a 130%, respectivamente. Assim, CB5v-MM é um possível 
candidato como um composto antioxidante. 
 
Palavras-chave: Cogumelo, polissacarídeos, purificação, atividades 

antioxidantes. 

TITLE: Optimization of the extraction process and evaluation of the antioxidant 

activities of extracts of the peridium of the mushroom Calvatia bicolor 

Abstract 

Macrofungi have several bioactive compounds such as polysaccharides. So, the 
process of extraction and purification of the peridium of Calvatia bicolor and its 
antioxidant activities was verified. The mushroom Calvatia bicolor was collected 
in Natal-RN and submitted to several extraction processes with different volumes 
of 0.25M NaCl (1v, 3v and 5v). The water-soluble extracts were purified by 
separation by molecular weight (MM) and trichloroacetic acid (TCA) precipitation. 
These extracts showed sugar percentage between 22 to 49% and proteins from 
1 to 11%. Sulfate contente was about 12 to 19%, a characteristic rarely found in 
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mushrooms. The samples are heteroglucan containing mainly glucose and 
galactose. The samples extracted with 5v NaCl and purified were the only ones 
with a reasonable amount of sugar and low content of contaminants. The only 
sample with iron chelating action was CB5v-MM (59%) at 2 mg / mL. Regarding 
copper chelation, CB5v-TCA showed dose-dependent activity ranging from 10% 
to 41%, and CB5v-MM exhibited 46% copper chelating activity at 0.25 mg / mL. 
The total antioxidant capacity of CB5v-TCA and CB5v-MM at a concentration of 
10 mg / mL was 28.13% and 72.83%, respectively, in relation to ascorbic acid. In 
terms of reducing power, CB5v-TCA and CB5v-MM showed dose-dependent 
activity ranging from 18% to 52% and 21% to 130%, respectively. Thus, CB5v-
MM is a possible candidate as an antioxidant compound. 
 
Keywords: Mushroom, polysaccharides, purification, antioxidant activities. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE ANDRÓGENOS FECAIS APÓS DOSE AGUDA DE 

AYAHUASCA EM MODELO PRIMATA DE DEPRESSÃO JUVENIL: 

CALLITHRIX JACCHUS 

Resumo 

A Depressão Maior (DM) é uma das principais doenças incapacitantes do 
mundo, cuja neurobiologia é complexa e o tratamento farmacológico apresenta 
limitações. Apesar das alterações nos níveis de cortisol serem um dos principais 
achados na neurobiologia da DM, sugere-se que os hormônios sexuais também 
estejam envolvidos. Sendo assim, este trabalho utilizou a Ayahuasca (AYA) 
como potencial tratamento alternativo em um modelo primata de depressão 
(Callithrix jacchus) e analisou os seus efeitos sobre os níveis de cortisol e 
andrógenos fecais. Os animais foram separados em Grupo Controle (GC, n=5), 
Grupo Isolado (GI, n=5) e Grupo Ayahuasca (GA, n=3), sendo o GI e o GA 
submetidos ao protocolo de depressão (90 dias de isolamento familiar) e o GA 
tratado, ao final do protocolo, com uma dose única de AYA. A AYA preveniu a 
queda dos níveis de cortisol do GA, similar ao GC, entretanto, não foram 
observados efeitos diretos da AYA sobre os andrógenos. Porém, correlações 
entre os níveis de cortisol e testosterona foram observadas para o GA e GC, mas 
não para o GI. Assim, a administração aguda da AYA parece reduzir a carga de 
estresse e, indiretamente, modular o eixo reprodutivo. Os achados para os níveis 
de testosterona ainda são inconsistentes, sendo necessários mais estudos que 
busquem os efeitos da AYA sobre a atividade do eixo reprodutivo. 
 
Palavras-chave: Depressão. Ayahuasca. Cortisol. Andrógenos. 

TITLE: Analysis of fecal androgens after an acute dose of ayahuasca in a primate 

model of juvenile depression: Callithrix jacchus 

Abstract 

Major Depression (DM) is one of the main disabling diseases in the world, with 
complex neurobiology and pharmacological treatment limited. Although changes 
in cortisol levels are one of the main findings in the neurobiology of DM, it is 
suggested that sex hormones are also involved. Thus, this work used Ayahuasca 
(AYA) as a potential alternative treatment in a primate model of depression 
(Callithrix jacchus) and analyzed its effects on fecal cortisol and androgens levels. 
The animals were separated into Control Group (CG, n = 5), Isolated Group (GI, 
n = 5) and Ayahuasca Group (GA, n = 3), with GI and GA submitted to the 
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depression protocol (90 days of isolation) and GA treated at the end of the 
protocol with a single dose of AYA. AYA prevented the fall in cortisol levels in GA, 
similar to GC, however, no direct effects of AYA on androgens were observed. 
However, correlations between cortisol and testosterone levels were observed 
for GA and GC, but not for GI. Thus, acute administration of AYA appears to 
reduce the stress load and, indirectly, modulates the reproductive axis. The 
findings for androgenes are still inconsistent, and further studies are needed to 
look for the effects of AYA on the activity of the reproductive axis. 
 
Keywords: Depression. Ayahuasca. Cortisol. Androgens. 
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TÍTULO: Avaliação da aceitação sensorial de melão minimante processado 

coberto com filme comestível de quitosana 

Resumo 

 

O presente plano estava associado ao projeto PVD16220-2019 - 
Desenvolvimento de filmes comestíveis para conservação pós-colheita de frutos, 
junto de outros dois planos que foram sendo executados em sequência, os quais 
tinham metodologias que envolviam análises de frutos. O cronograma das 
análises sensoriais do melão minimamente processado estava previsto para 
iniciar em março (2020), mas devido à pandemia do novo coronavírus, todas as 
atividades presenciais foram interrompidas. Esta pesquisa tinha como objetivo 
elaborar e caracterizar biofilmes a partir de polímero natural e aplicá-los como 
revestimentos comestíveis em frutos, além de avaliar a influência que exercem 
sobre a manutenção da qualidade e na aceitação do melão minimamente 
processado. Foram elaborados 2 filmes, sendo: biopolimérico e argilo-
bipolimérico. Para avaliação sensorial, seriam utilizados os Teste de Aceitação 
Global, como também o teste Just About Right (JAR). Esperava-se avaliar a 
aceitação dos frutos em relação aos parâmetros textura e sabor da polpa e 
aceitação geral, podendo ver em qual momento de armazenamento e com qual 
tipo de revestimento os frutos apresentaram características mais próximas do 
esperado pelo consumidor no momento de aquisição desses alimentos. 

 
 
Palavras-chave: análise sensorial, filmes comestíveis, quitosana, argila. 

TITLE: Evaluation of sensory acceptance of minimally processed melon covered 

with edible chitosan film 

Abstract 
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The present plan was associated with the project PVD16220-2019 - Development 
of edible films for post-harvest conservation of fruits, along with two other plans 
that were being executed in sequence, which had methodologies that involved 
fruit analysis. The schedule for sensory analysis of minimally processed melon 
was expected to start in March (2020), but due to the new coronavirus pandemic, 
all face-to-face activities were interrupted. This research aimed to develop and 
characterize biofilms from natural polymer and apply them as edible coatings on 
fruits, in addition to assessing the influence they have on maintaining the quality 
and acceptance of minimally processed melons. Two films were made: 
biopolymeric and clay-bipolymeric. For sensory evaluation, the Global 
Acceptance Test would be used, as well as the Just About Right (JAR) test. It 
was expected to evaluate the acceptance of the fruits in relation to the parameters 
of texture and flavor of the pulp and general acceptance, being able to see at 
what time of storage and with what type of coating the fruits presented 
characteristics closer to what was expected by the consumer when purchasing 
these foods. 

 
Keywords: sensory analysis, edible films, chitosan, clay. 
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TÍTULO: Revisão dos aspectos eco-evolutivos referentes à reprodução de 

decápodes "crab-like" (fenótipo caranguejo) 

Resumo 

A Ordem Decapoda é um dos grupos com maior diversidade de morfótipos 
dentre os organismos vivos, o que permitiu-lhes colonizar diversos habitats 
paralelamente a diversas estratégias reprodutivas. Isso se deve a Carcinização, 
processo que designa o padrão corporal da maioria dos crustáceos e um dos 
ramos de interação entre as regras macroecológicos envolvidas nessa 
diversificação. A regra de Bergmann (1847), diz que animais endotérmicos que 
se encontram em regiões mais quentes terão tamanho médio corporal menor e 
animais ectotérmicos situados em regiões mais frias terão tamanho médio 
corporal maior. Já a regra de Rensch (1950) trata do dimorfismo sexual e sua 
relação direta com o tamanho médio corporal dos machos, apresentando para 
ectotérmicos uma diminuição do dimorfismo sexual, com machos menores que 
fêmeas. Neste estudo, buscou-se entender como os processos a nível 
macroecológico atuam nos padrões de dimorfismo sexual de tamanho dessa 
ordem, a partir de revisões sistemáticas de artigos e periódicos, por meio de 
plataformas de dados online, onde se obteve 14 espécies com dados aptos para 
as análises, que foram desenvolvidas no software R (R Development Core Team 
2012). Por meio do Teste de Shapiro-Wilks e da Regressão do Tipo II, seguindo 
o modelo RMA, observou-se que para Rensch seguiu-se um padrão de 
Neutralidade, enquanto que para Bergmann o resultado favoreceu a regra, e a 
interação de ambas resultou numa relação diretamente proporcional Dimorfismo-
Latitude. 
 
Palavras-chave: Macroecologia; Dimorfismo Sexual de tamanho; Latitude; 

Decapoda. 

TITLE: Review of eco-evolutionary aspects regarding the reproduction of "crab-

like" decapods (crab phenotype) 

Abstract 

The Order Decapoda is one of the groups with most diversity of morfotype among 
living organisms, what allowed them colonize several habitats in paralel with 
several reproductive strategies. This is due to Carcinization, a process that 
designates the body pattern of most crustaceans and one of the branches of 
interaction between the macroecological rules involved in this diversification. 
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Bergmann's rule (1847), says that endothermic animals found in warmer regions 
will have smaller average body size and ectothermic animals located in colder 
regions will have larger average body size. Rensch's (1950) rule, on the other 
hand, deals with sexual dimorphism and its direct relationship with the average 
body size of males, presenting for ectotherms a decrease in sexual dimorphism, 
with males smaller than females. In this study, we had the objective to understand 
how the processes at the macroecological level act on the patterns of sexual 
dimorphism of this size, from systematic reviews of articles and journals, through 
online data platforms, where we obtained 14 species with suitable data for the 
analyzes, which were developed in the software R (R Development Core Team 
2012). Through the Shapiro-Wilks Test and Type II Regression, following the 
RMA model, it was observed that for Rensch a pattern of Neutrality was followed, 
while for Bergmann the result favored the rule, and the interaction of both resulted 
in a directly proportional Dimorphism-Latitude relationship. 
 
Keywords: Macroecology; Sexual size dimorphism; Latitude; Crab-like. 
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TÍTULO: Monitoramento de crustáceos coletados em praias atingidas por 

petróleo cru no Rio Grande do Norte em 2019 

Resumo 

Em setembro de 2019 um desastre ambiental, envolvendo petróleo cru, atingiu 
praias, manguezais e afluentes em 11 estados brasileiros, este impacto pode 
causar alterações nos ecossistemas. Os animais marinhos, em especial os de 
interesse econômico (crustáceos, peixes e Moluscos), podem ter sido expostos 
à substâncias como os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos ( HPA´S) e 
metais pesados que compõem o petróleo, que pode acarretar inúmeros 
problemas para as espécies, quem consome e vende os pescados. O projeto é 
desenvolvido pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com CNPQ-INCT-Óleo. 
Tem como objetivo estabelecer um protocolo para a avaliação e documentação 
de material biológico coletados nas áreas de ocorrência do petróleo. O material 
está sendo avaliado por meio de estudos com dissecação, análise microscópica, 
retirada e acondicionamento de material contenham fragmentos de petróleo ou 
material suspeito, análise toxicológica, fotografias e planilhamento dos dados 
obtidos. Os grupos taxonômicos de crustáceos analisados serão: caranguejo 
(Cardisoma guanhumi/Ucides cordatus) lagosta (Panulirus spp.) camarão 
(Litopenaeus spp./Farfantepenaeus spp.) e outras espécies comercializados e 
pescados na região. Devido a pandemia do Covid-19, as análises foram adiadas. 
Em substituição, está sendo realizado um Protocolo de análise de contaminação 
da biota marinha por petróleo, através de um levantamento bibliográficos. 
 
Palavras-chave: Análise, HPA’s,macroinvertebrados, toxicológico, protocolo. 

TITLE: Monitoring of crustaceans collected on beaches affected by crude oil in 

Rio Grande do Norte in 2019 

Abstract 

In September 2019 an environmental disaster, involving crude oil, hit beaches, 
mangroves and tributaries in 11 Brazilian states, this impact can cause changes 
in ecosystems. Marine animals, especially those of economic interest 
(crustaceans, fish and molluscs), may have been exposed to substances such 
as Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (HPA´S) and heavy metals that make up 
oil, which can cause numerous problems for species , who consumes and sells 
fish. The project is developed by the Pro-Rectory of Research (PROPESQ), from 
the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), in partnership with CNPQ-
INCT-Oil. It aims to establish a protocol for the assessment and documentation 
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of biological material collected in the areas where oil occurs. The material is being 
evaluated through studies with dissection, microscopic analysis, removal and 
packaging of material containing fragments of oil or suspect material, 
toxicological analysis, photographs and planning of the data obtained. The 
taxonomic groups of crustaceans analyzed will be: crab (Cardisoma guanhumi / 
Ucides cordatus) lobster (Panulirus spp.) Shrimp (Litopenaeus 
spp./Farfantepenaeus spp.) And other species sold and fished in the region. Due 
to the Covid-19 pandemic, analyzes were postponed. In substitution, a Protocol 
of analysis of contamination of marine biota by oil is being carried out, through a 
bibliographic survey. 
 
Keywords: Analysis, HPA’s, macroinvertebrates, toxicology, protocol. 
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TÍTULO: Efetividade do uso das palminhas posturais adaptadas em chinelos na 

avaliação da funcionalidade de indivíduos com queixas persistentes no retropé 

Resumo 

Introdução: A dor no pé é um problema comum e com causas diversas. 
Afetando as atividades de vida diária. As órteses são consideras uma maneira 
de tratamento conservador. Entretanto, o seu uso ainda é muito restrito a 
calçados fechados. Dessa maneira, a introdução de novos designs em chinelos 
permite melhorar a funcionalidade e ampliar o uso para outros grupos 
populacionais. Objetivo: avaliar a funcionalidade no uso de palmilhas posturais 
adaptadas em chinelos de tiras em indivíduos com dores persistentes no retropé. 
Métodos: Estudo clínico, controlado, aleatorizado, duplo cego. Incluídos 66 
pacientes, randomizados em dois grupos: grupo chinelo customizado (CC) 
(n=34) e grupo chinelo liso (CL) (n=32). Submetidos ao tratamento utilizando o 
chinelo por no mínimo 4 horas por dia durante 12 semanas. Sendo realizada 
avaliação inicial (T0) e avaliação final (T12) para a variável funcionalidade, a 
partir dos questionários Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) e Foot Function 
Index (FFI). Resultados: Na análise intragrupo, o FAAM apresentou resultado 
estatisticamente significativo para ambos os grupos com p <0,001 e o FFI 
também apresentou significância em seus resultados para ambos grupos 
(p<0,001). Na análise intergrupo, o FAAM não apresentou resultados 
estatisticamente significativos e o FFI obteve resultados apenas no grupo CC 
(p<0.023). Conclusão: Sugere-se que as palmilhas posturais customizadas e 
adaptadas em chinelos apresentam melhora na função do pé. 
 
Palavras-chave: Palmilhas posturais. Dor no retropé. Fisioterapia. Reumatologia. 

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

of individuals with persistent hindfoot complaints 

Abstract 

 

Introduction: Foot pain is a common problem and with different causes. 
Affecting activities of daily living. Orthoses are considered a conservative 
treatment method. However, its use is still very restricted to closed shoes. In this 
way, the introduction of new designs in slippers allows to improve functionality 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 298 

 

and expand use to other population groups. Objective: to evaluate the 
functionality in the use of postural insoles adapted in strap slippers in individuals 
with persistent hindfoot pain. Methods: Clinical, controlled, randomized, double-
blind study. 66 patients were included, randomized into two groups: customized 
slipper group (WC) (n = 34) and smooth slipper group (LC) (n = 32). Undergo 
treatment using the slipper for at least 4 hours a day for 12 weeks. Initial 
assessment (T0) and final assessment (T12) were performed for the functionality 
variable, using the Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) and Foot Function 
Index (FFI) questionnaires. Results: In the intragroup analysis, the FAAM 
showed a statistically significant result for both groups with p <0.001 and the FFI 
also showed significance in its results for both groups (p <0.001). In the intergroup 
analysis, the FAAM did not present statistically significant results and the FFI 
obtained results only in the CC group (p <0.023). Conclusion: It is suggested 
that postural insoles customized and adapted in slippers show improvement in 
the function of the foot. 

 
 
Keywords: Postural insoles. Hindfoot pain. Physiotherapy. Rheumatology. 
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TÍTULO: Biofísica quântica da interação entre o receptor androgênico e o agente 

antiandrogênico 

Resumo 

Este trabalho usa da simulação computacional para analisar o aminoácido 
triptofano (TRP), precursor de substâncias como a serotonina e a melatonina, 
envolvidas em alterações comportamentais, como ansiedade e depressão. 
Dessa forma, foi projetado o TRP junto a outros 3 compostos com base no 
emparelhamento crescente do aminoácido consigo, resultando nos compostos 
nomeados como Di, Tri e Tetra Triptofano. Por conseguinte, os 4 compostos 
foram expostos a um processo de Annealing, selecionando as formas com menor 
energia potencial de cada, seguido pelo método DFT mais otimizações, então os 
dados são organizados para análise da estrutura eletrônica, energias e orbitais 
de fronteira. Destarte, através dos dados, as interações do TRP, o impacto de 
sua estrutura aromática e seus fundamentos eletrônicos foram entendidos com 
sucesso, concluindo em ligações e ângulos com pouca variação e diedros 
acusando mudanças conformacionais do TRP. Vale ressaltar, a análise em base 
na geometria crescente mostrou que a energia dos compostos cresceu 
negativamente, do menor ao maior, além dos orbitais de fronteira, que indica 
sobre o conjunto de bases usado. Assim, houve êxito em criar um estudo que 
permite o entendimento de aspectos fundamentais do aminoácido e ter a 
possibilidade de estudá-lo mais a fundo a partir deste, considerando a 
importância das substâncias das quais o triptofano é precursor. 
 
Palavras-chave: Triptofano; Modelagem molecular; Geometria crescente 

TITLE: Structural analysis of Tryptophan with growing geometry 

Abstract 

This work uses computer simulation to analyze the amino acid tryptophan (TRP), 
a precursor of substances such as serotonin and melatonin, involved in 
behavioral changes, such as anxiety and depression. In this way, TRP was 
designed with 3 other compounds based on the increasing pairing of the amino 
acid with it, resulting in compounds named Di, Tri and Tetra Tryptophan. 
Therefore, the 4 compounds were exposed to an Annealing process, selecting 
the shapes with the lowest potential energy of each, followed by the DFT method 
plus optimizations, so the data are organized for analysis of the electronic 
structure, energies and boundary orbitals. Thus, through the data, the 
interactions of the TRP, the impact of its aromatic structure and its electronic 
foundations were successfully understood, concluding in connections and angles 
with little variation and dihedrals accusing conformational changes of the TRP. It 
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is worth mentioning, the analysis based on the increasing geometry showed that 
the energy of the compounds grew negatively, from the smallest to the largest, in 
addition to the boundary orbitals, which indicates about the set of bases used. 
Thus, it was successful to create a study that allows the understanding of 
fundamental aspects of the amino acid and to have the possibility to study it 
further from there, considering the importance of the substances of which 
tryptophan is a precursor. 
 
Keywords: Tryptophan; Molecular Modeling;Growing geometry 
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TÍTULO: Experiência da pesquisadora discente em um estudo com metodologia 

mista para a compreensão da “Neurofobia” entre os estudantes de Medicina da 

UFRN. 

Resumo 

O curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
em Natal-RN, acompanhando a reorientação da formação médica, tem revisado 
seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC) promovendo diversas adequações, 
especialmente quanto às metodologias de ensino inovadoras, visando a 
formação generalista. Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo fazer um 
relato de experiência de uma estudante de iniciação científica, a partir da sua 
participação em um estudo com metodologia mista, que buscou aprofundar seus 
conhecimentos sobre temas de educação médica, estudando a origem e 
evolução da “Neurofobia” nos estudantes de medicina da UFRN. A experiência 
se mostrou satisfatória, pois permitiu aprofundar o entendimento sobre a 
pesquisa qualitativa, conhecendo suas particularidades. Além disso, permitiu a 
reflexão sobre a importância da integração entre professores e alunos de 
graduação/pós-graduação na pesquisa em educação médica com fins, por 
exemplo, de melhorar o ensino das Neurociências. Caminhar nessa perspectiva, 
demonstra o interesse permanente da instituição como promotora de uma 
educação médica de qualidade, como preconiza as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCNs) do curso, com oportunidades de aprendizado para todos, em 
conformidade com os objetivos da agenda de 2030 da Organização Mundial de 
Saúde (ONU). 
 
Palavras-chave: Educação médica. Estudantes de Medicina. Neurologia. Fobia. 

TITLE: Experience of the student researcher in a study with mixed methodology 

for understanding “Neurophobia” among medical students at UFRN. 

Abstract 

The medical course at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) in 
Natal-RN, following the reorientation of medical training, has revised its 
Pedagogical Course Project (PPC) promoting various adaptations, especially 
regarding innovative teaching methodologies, aiming generalist training. In this 
perspective, the study aims to make an account of the experience of a student of 
scientific initiation, from his participation in a study with mixed methodology, 
which sought to deepen his knowledge on medical education themes, studying 
the origin and evolution of “ Neurophobia ”in medical students at UFRN. The 
experience proved to be satisfactory, as it allowed to deepen the understanding 
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of qualitative research, knowing its particularities. In addition, it allowed reflection 
on the importance of integration between professors and undergraduate / 
graduate students in medical education research with the purpose, for example, 
of improving the teaching of neurosciences. Walking in this perspective 
demonstrates the institution's permanent interest as a promoter of quality medical 
education, as advocated by the National Curricular Guidelines (DCNs) of the 
course, with learning opportunities for all, in accordance with the objectives of 
2030 agenda the World Organization's of Health. 
 
Keywords: Medical education. Medical students. Neurology. Phobia. 
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TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO DA BIOMASSA LENHOSA GERADA A PARTIR DA 

EXPLORAÇÃO DA MADEIRA EM ÁREAS SOB PLANO DE MANEJO 

FLORESTAL SUSTENTÁVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

BRASIL 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi determinar a quantidade de biomassa lenhosa total 
em uma área sob Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) no Estado do 
Rio Grande do Norte, Brasil. O estudo foi conduzido em um talhão ou Unidade 
de Exploração Anual (UPA), de 40 hectares, em uma propriedade rural com 
exploração florestal ativa e autorizada pelo órgão ambiental competente, via 
PMFS. O procedimento consistiu na distribuição aleatória de 7 parcelas de 400 
m² cada uma, onde foi feito o levantamento das espécies arbustiva arbórea 
através do nome vulgar com posterior identificação do nome científico, além da 
mensuração da altura das árvores, em metros, bem como da Circunferência na 
base (CNB) e Circunferência no Peito (CAP), em centímetros. Após corte raso, 
todos os indivíduos foram abatidos e mensurados com o auxílio de uma Balança 
Eletrônica Digital Suspensa com gancho, com capacidade máxima de 300 Kg. 
Ao final, foram avaliados 793 indivíduos, distribuídos em 22 espécies, cuja o 
valor resultante da quantificação da biomassa total foi equivalente a 37,4 
toneladas de lenho por hectare, sendo a Cenostigma pyramidalys e a 
Aspidosperma pyrifolium as espécies que mais contribuíram para esse resultado, 
com 12,91 e 10,92 ton/ha, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Biomassa; floresta; caatinga. 

TITLE: QUANTIFICATION OF WOOL BIOMASS GENERATED FROM 

EXPLORATION OF WOOD IN AREAS UNDER SUSTAINABLE FOREST 

MANAGEMENT IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL. 

Abstract 

The objective of this work was to determine the total amount of woody biomass 
in an area under the Sustainable Forest Management Plan (PMFS) in the State 
of Rio Grande do Norte, Brazil. The study was conducted in a 40-hectare plot or 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 304 

 

Annual Exploration Unit (UPA), on a rural property with active forest exploitation 
and authorized by the competent environmental agency, via PMFS. The 
procedure consisted in the random distribution of 7 plots of 400 m² each, where 
the survey of tree shrub species was carried out using a common name with 
subsequent posterior identification of scientific identification, in addition to 
measuring the height of trees, in meters, as well as the circumference at the base 
(CNB) and Chest Circumference (CAP), in sections. After shallow cut, all 
individuals were slaughtered and measured with the aid of a Hanging Digital 
Electronic Scale with hook, with a maximum capacity of 300 Kg. In the end, 793 
individuals were specified, distributed in 22 species, whose total value of the 
quantification of biomass was equivalent to 37.4 tons of wood per hectare, with a 
pyramid of Cenostigma pyramidalys and Aspidosperma pyrifolium as the species 
that contributed most to this result, with 12.91 and 10.92 ton / ha, respectively 
 
Keywords: Biomass; forest; caatinga. 
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ORIENTADOR: LELIA MARIA GUEDES QUEIROZ 

 

 

TÍTULO: ESTUDO DAS PROTEÍNAS ING EM DESORDENS 

POTENCIALMENTE MALIGNAS 

Resumo 

As desordens potencialmente malignas (DPM) são lesões que podem acometer 
a cavidade oral e que apresentam um potencial de transformação maligna. 
Biomarcadores moleculares têm sido estudados com o objetivo de auxiliar na 
predição do risco de transformação maligna dessas lesões. Dentre eles, 
destacam-se as proteínas ING (1-5) (do inglês, inhibitor of growth). O objetivo 
deste trabalho é avaliar a expressão das proteínas ING-1 e ING-2 em lesões 
diagnosticadas como hiperceratose e displasia epitelial (DE) (leve, moderada e 
severa), e correlacionar o padrão de expressão observado com o grau de 
displasia epitelial. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, de caráter 
semi-quantitativo e comparativo. 

 
Palavras-chave: ING. Epitélio. Biomarcadores. 

TITLE: STUDY OF ING PROTEINS IN POTENTIALLY MALIGNANT 

DISORDERS 

Abstract 

Potentially malignant disorders (PMD) are lesions that can affect the oral cavity 
and present a potential for malignant transformation. Molecular biomarkers have 
been studied to help predict the risk of malignant transformation of these lesions. 
Among them, the ING (inhibitor of growth) proteins (1-5) are highlighted. The 
objective of this study is to evaluate the expression of ING-1 and ING-2 proteins 
in lesions diagnosed as hyperkeratosis and ED (mild, moderate and severe), and 
to correlate the expression pattern observed with the degree of epithelial 
dysplasia. This is a cross-sectional, retrospective, semi-quantitative and 
comparative study. 
 
Keywords: ING. Epithelium. Biomarkers. 
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TÍTULO: Avaliação da encapsulação de probióticos em alginato e gelatina. 

Resumo 

Os alimentos funcionais são produtos com alta demanda pela sociedade 
contemporânea. Dessa forma a indústria vêm agregando componentes bioativos 
aos produtos alimentícios tradicionais. Os probióticos são microrganismos vivos 
capazes de promover o equilíbrio da microbiota intestinal, beneficiando a saúde 
do hospedeiro. No entanto, são sensíveis a diversos fatores como pH ácido, 
temperaturas elevadas e variações que estão presentes nos processos os quais 
os alimentos passam até chegar ao consumidor final. Em virtude disso, a 
encapsulação surge como um método visando aumentar a resistência dos 
probióticos, para que dessa forma a contagem final de microrganismos nos 
alimentos seja suficiente para gerar efeitos benéficos aos indivíduos, o que se 
espera de um alimento considerado funcional. Dessa forma, a pesquisa tem 
como objetivo avaliar a encapsulação de dois probióticos (Lactobacillus 
acidophillus e Lactobacillus plantarum) utilizando a técnica de dupla emulsão 
com uma matriz contendo alginato e gelatina. Os resultados indicaram que L. 
acidophilus [10,26 (0,25) Log UFC/g] apresentou uma maior resistência às 
etapas de encapsulação quando comparado ao L. plantarum [8,48 (0,37) Log 
UFC/g]. 
 
Palavras-chave: Alimentos funcionais. Probióticos. Encapsulação. 

Emulsificação. 

TITLE: Evaluation of encapsulation of probiotics in alginate and gelatin. 

Abstract 

Functional foods are products in high demand by contemporary society. Thus, 
the industry has been adding bioactive components to traditional food products. 
Probiotics are live microorganisms capable of promoting the balance of the 
intestinal microbiota, benefiting the health of the host. However, they are sensitive 
to several factors such as acid pH, high temperatures and variations that are 
present in the processes that the food goes through until reaching the final 
consumer. As a result, encapsulation appears as a method to increase the 
resistance of probiotics, so that the final count of microorganisms in food is 
sufficient to generate beneficial effects for individuals, which is expected from a 
food considered functional. Thus, the research aims to evaluate the 
encapsulation of two probiotics (Lactobacillus acidophillus and Lactobacillus 
plantarum) using the double emulsion technique with a matrix containing alginate 
and gelatin. The results indicated that L. acidophilus [10.26 (0.25) Log UFC / g] 
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showed greater resistance to encapsulation steps when compared to L. 
plantarum [8.48 (0.37) Log UFC / g]. 
 
Keywords: Functional foods. Probiotics. Encapsulation. Emulsification. 
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TÍTULO: Histopatologia e estereologia de tecidos glandulares da prole de ratos 

submetidos a etanol durante os períodos pré e pós-natal. 

Resumo 

As mães que consomem álcool durante a gestação expõem seus filhos à 
malefícios já descritos, afetando órgãos como o fígado. Estes efeitos ocorrem 
porque o etanol atravessa a placenta, é capaz de passar para o leite materno, e 
por apresentar caráter hepatotóxico pode causar esteatose alcoólica no fígado 
fetal. O objetivo desse estudo foi analisar a histopatologia do fígado na prole de 
camundongos fêmeas expostas ao álcool durante a gravidez e/ou lactação. 
Foram utilizados 23 animais em 4 grupos, C: mães com água ad libitum durante 
a gestação e lactação; ETG: mães expostas ao etanol da cópula até o 
nascimento dos filhotes; ETL: mães expostas ao etanol do nascimento dos 
filhotes até o desmame; ETGL: mães expostas ao etanol da cópula até o 
desmame. Os filhotes foram desmamados no 21º dia e eutanasiados entre o 34º 
e 36º dia. Depois de realizado o processamento dos fígados para a confecção 
das lâminas, obteve-se que o consumo do etanol pode ter influenciado na 
histologia do parênquima hepático dos filhotes. Nas análises, visualizou-se a 
presença de áreas sugestivas de necrose, esteatose micro e macrovesicular, 
degeneração hidrópica, sinusóides dilatados, além de áreas de infiltrado 
inflamatório. Esses achados podem estar relacionados à hepatotoxicidade do 
ETOH, que atua por meio de alterações no metabolismo de lipídeos e na 
produção de radicais livres. As pesquisas sobre esse assunto são importantes a 
fim de conscientizar as gestantes sobre o consumo abusivo dessa droga. 
 
Palavras-chave: Etanol, gestação, lactação, fígado, esteatose, histopatologia. 

TITLE: HISTOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF THE LIVER OF OFFSPRING OF 

MICES (Mus musculus) SUBMITTED TO ETHANOL DURING THE PRE AND 

POST BIRTH PERIODS 

Abstract 

Mothers who consume alcohol during pregnancy expose their children to the 
harm already described, affecting organs such as the liver. These effects occur 
because ethanol crosses the placenta, is able to pass into breast milk, and 
because it has a hepatotoxic character it can cause alcoholic steatosis in the fetal 
liver. The aim of this study was to analyze the histopathology of the liver in the 
offspring of female mice exposed to alcohol during pregnancy and / or lactation. 
23 animals were used in 4 groups, C: mothers with water ad libitum during 
pregnancy and lactation; ETG: mothers exposed to copulation ethanol until the 
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birth of the pups; ETL: mothers exposed to ethanol from the birth of the pups until 
weaning; ETGL: mothers exposed to ethanol from copulation until weaning. The 
chicks were weaned on the 21st day and euthanized between the 34th and 36th 
day. After livers were processed to make the slides, it was found that ethanol 
consumption may have influenced the histology of the puppies' liver parenchyma. 
The analyzes showed the presence of areas suggestive of necrosis, micro and 
macrovesicular steatosis, edematous degeneration, dilated sinusoids, in addition 
to areas of inflammatory infiltrate. These findings may be related to the 
hepatotoxicity of ETOH, which acts through changes in lipid metabolism and in 
the production of free radicals. Research on this subject is important in order to 
make pregnant women aware of the abuse of this drug. 
 
Keywords: Ethanol, gestation, lactation, liver, steatosis, histopathology. 
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TÍTULO: Obtenção de extratos vegetais para aplicação cosmética a partir do 

resíduo industrial de Agave sisalana com foco na obtenção de metabólitos com 

atividade conservante 

Resumo 

A Agave sisalana Perrine é uma planta utilizada na produção de fibras duras, 
principalmente nas regiões semiáridas do Brasil. Parte das folhas são 
aproveitadas para a produção de fibra e o restante torna-se resíduo. O objetivo 
dessa pesquisa foi desenvolver um fitoingrediente conservante a partir da 
extração do resíduo da Agave sisalana e caracterizar o extrato a partir da 
quantificação de metabólitos como carboidratos, saponinas e compostos 
fenólicos. A coleta da matéria-prima foi feita no interior do Rio Grande do Norte 
e foi submetida ao processo de extração. As amostras foram avaliadas acerca 
da determinação de açúcares totais, saponinas, tensão superficial e compostos 
fenólicos. A quantidade de açúcares totais encontrada foi de 16,01 μg/mL, a de 
saponinas foi de 59,88 μg/mL, a tensão superficial em variados pH foram 66,89; 
67,5 e 67,5 e a quantidade de compostos fenólicos foi de 25,3 mg/g. As 
saponinas têm uma forte correlação com a ação conservante, já que elas fazem 
parte do sistema de defesa das plantas e é esperada essa ação nas formulações. 
 
Palavras-chave: Agave sisalana, resíduo, saponinas, compostos fenólicos, 

conservante. 

TITLE: Obtaining plant extracts for cosmetic application from the industrial 

residue of Agave sisalana with a focus on obtaining metabolites with preservative 

activity 

Abstract 

Agave sisalana Perrine is a plant used in the production of hard fibers, mainly in 
the semiarid regions of Brazil. Part of the leaves are used for fiber production and 
the rest becomes waste. The objective of this research was to develop a 
preservative phyto-reductant from the extraction of the Agave sisalana residue 
and to characterize the extract from the quantification of metabolites such as 
carbohydrates, saponins and phenolic compounds. The raw material was 
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collected in the countryside of Rio Grande do Norte and was submitted to the 
extraction process. Our assessments were assessed for the determination of 
total sugars, saponins, surface tension and phenolic compounds. The amount of 
total sugars found was 16.01 μg / mL, that of saponins was 59.88 μg / mL, the 
surface tension at various pH levels was 66.89; 67.5 and 67.5 and the amount of 
phenolic compounds was 25.3 mg / g. Saponins have a strong correlation with 
the preservative action, since they are part of the plant defense system and this 
action is expected in formulations. 
 
Keywords: Agave sisalana, residue, saponins, phenolic compounds, 

preservative. 
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TÍTULO: Diagnósticos NANDA-I para recém-nascidos com cateter epicutâneo 

sob a conduta de enfermagem. 

Resumo 

O Cateter Central de Inserção Periférica é utilizado em larga escala nas 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal permitindo a administração de terapia 
endovenosa com permanência por tempo prologado. O Processo de 
Enfermagem tem como objetivo melhorar a qualidade da assistência prestada, 
para isso, a NANDA-Internacional desenvolveu um sistema que objetiva a etapa 
de diagnósticos de enfermagem, utilizado mundialmente. O presente estudo tem 
como objetivo identificar diagnósticos de enfermagem contidos no NANDA-
Internacional 2018-2020 em neonatos com cateter central de inserção periférica 
através de uma abordagem transversal realizada com 108 recém-nascidos de 
uma Maternidade Escola. A coleta de dados se deu por meio de exame físico; 
preenchimento de formulário estruturado e investigação em prontuários. Foram 
identificados 13 diagnósticos, estes pertencem respectivamente aos domínios: 
papéis e relacionamentos, segurança/proteção e promoção da saúde. Concluiu-
se que os Diagnósticos de Enfermagem encontrados predominantemente foram: 
Proteção Ineficaz; Risco de Vínculo Prejudicado; Risco de Infecção; Risco de 
Trauma Vascular e Risco de Integridade da Pele Prejudicada. 
 
Palavras-chave: Diagnósticos de Enfermagem; Cateterismo Venoso Central; 

Neonatologia. 

TITLE: NANDA-I diagnostics for newborns with epicutaneous catheter under the 

nursing practice 

Abstract 

The Central Peripheral Insertion Catheter is used in large scale in Neonatal 
Intensive Care Units allowing the administration of intravenous therapy with 
prolonged stay. The Nursing Process aims to improve the quality of care 
provided, for this, NANDA International has developed a system that aims at the 
stage of nursing diagnosis, used worldwide. The present study aims at identifying 
nursing diagnoses contained in NANDA-International 2018-2020 in neonates with 
a central peripheral insertion catheter through a cross-sectional approach 
performed with 108 newborns from a Maternity School. Data were collected by 
physical examination; filling out a structured form and investigation in medical 
records. Thirteen diagnoses were identified, these belong respectively to the 
domains: roles and relationships, safety/protection and health promotion. It was 
concluded that the Nursing Diagnostics found predominantly were: Ineffective 
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Protection; Risk of Harmful Attachment; Risk of Infection; Risk of Vascular 
Trauma and Risk of Harmful Skin Integrity. 
 
Keywords: Nursing Diagnosis; Central Venous Catheterism; Neonatology. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE PACIENTES COM LIPODIFSTROFIA 

PARCIAL FAMILIAR NO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O tecido adiposo é um órgão com funções endócrinas, metabólicas e 
imunológicas reguladoras. Sua falta generalizada ou parcial resulta nas 
lipodistrofias, um grupo de doenças raras e heterogêneas que está associada 
com o diabetes mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemia, doenças cardiovasculares e 
síndrome metabólica. Caracterizam-se como uma doença rara: cerca de 2,84 
casos/milhão de pessoas mundialmente. Dentre os tipos de lipodistrofias 
existentes, a parcial familiar (LPF) possui diagnóstico mais desafiador por 
confundir-se com outras comorbidades como a diabetes mellitus tipo 2. Oito 
subtipos de lipodistrofia familiar já foram relatados, com vários genes 
relacionados, entre eles: LMNA, PPARG, CIDEC, LIPE, AKT2, ADRA2A e CAV1. 
Este trabalho tem por objetivo diagnosticar geneticamente pacientes com LPF 
utilizando como método a extração de DNA, RNA e proteínas, sequenciamento 
de nova geração e capilar das amostras. Como resultados preliminares, foi 
realizado o mapeamento das variantes genéticas associadas a cada subtipo de 
LPF, produção dos primers para o subtipo 2 associado ao gene LMNA, validação 
por reação em cadeia da polimerase (PCR) convencional e eletroforese em gel 
de agarose. Após a revisão de todas as mutações no gene LMNA associadas à 
LPF, foi possível validar os primers desenhados para o referido gene, o que 
possibilitará a realização do sequenciamento capilar e estimar a prevalência da 
LPF do tipo 2 no Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: tecido adiposo; lipodistrofia parcial; diagnóstico genético. 

TITLE: Genetic diagnosis of patients with familial partial lipodystrophy in Rio 

Grande do Norte 

Abstract 

Adipose tissue is an organ with endocrine, metabolic and immunological 
regulatory functions. Its generalized or partial lack results in lipodystrophies, a 
group of rare and heterogeneous diseases that is associated with type 2 diabetes 
mellitus, dyslipidemia, cardiovascular diseases and metabolic syndrome. They 
are characterized as a rare disease: around 2.84 cases / million people 
worldwide. Among the existing types of lipodystrophy, the family partial (FPLD) 
has a more challenging diagnosis because it is confused with other comorbidities 
such as type 2 diabetes mellitus. Eight subtypes of family lipodystrophy have 
already been reported, with several related genes, among them: LMNA, PPARG, 
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CIDEC, LIPE, AKT2, ADRA2A and CAV1. This work aims to genetically diagnose 
patients with FPLD using the extraction of DNA, RNA and proteins, sequencing 
of new generation and capillary samples as a method. As preliminary results, the 
mapping of the genetic variants associated with each subtype of FPLD was 
carried out, production of primers for subtype 2 associated with the LMNA gene, 
validation by conventional polymerase chain reaction (PCR) and electrophoresis 
in agarose gel. After reviewing all the mutations in the LMNA gene associated 
with FPLD, it was possible to validate the primers designed for that gene, which 
will make it possible to perform capillary sequencing and estimate the prevalence 
of type 2 FPLD in Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: adipose tissue; partial lipodystrophy; genetic diagnosis. 
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TÍTULO: A Saúde do Rio Grande do Norte: um olhar sobre os dados 

epidemiológicos e os programas de atenção odontológica 

Resumo 

 

As décadas de 70 e 80 foram marcadas por forte crise estrutural do capitalismo, 
com recessão mundial, endividamento do país e cortes nas políticas públicas. 
No entanto, foi na década de 80 que deu-se início um período caracterizado pelo 
grande fortalecimento na saúde pública do RN, com a criação de dois programas 
de saúde com foco na odontologia preventiva, o "Saúde Escolar" e o "Circo da 
Saúde", utilizando a odontologia simplificada e a técnica incremental. A pesquisa 
teve como objetivo a análise dos respectivos programas, para avaliar e conhecer 
as razões da descontinuidade, além de resgatar a História da Saúde Pública no 
RN. Para responder aos objetivos propostos no estudo foram realizadas 
entrevistas com os atores envolvidos nos programas, como gestores e técnicos 
responsáveis pela execução das atividades. O que observou-se, a partir das 
entrevistas, foi a forma como ambos os programas funcionavam corretamente, 
com a dedicação por parte dos envolvidos, mas o seu fim se deu a partir de 
interesses políticos, impedindo que o fortalecimento e a continuidade desses 
projetos, impossibilitando que a odontologia simplificada, e a saúde em geral, 
fossem exercidas da forma a contemplar a população da época. 

 
 
Palavras-chave: Saúde; odontologia simplificada; prevenção 

TITLE: Health in Rio Grande do Norte: a look at epidemiological data and dental 

care programs 

Abstract 

 

The 70s and 80s were marked by a strong structural structural crisis of capitalism, 
with a worldwide recession, the country's indebtedness and cuts in public 
policies. However, it was in the 1980s that a period of improvement began due to 
the great strengthening of public health in RN, with the creation of two health 
programs focusing on preventive dentistry, "Saúde Escolar" and "Circo da Saúde 
", using simplified dentistry and the incremental technique. The research aimed 
to analyze the respective programs, to evaluate and know the reasons for the 
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discontinuity, in addition to recovering the History of Public Health in RN. To 
respond to the objectives proposed in the study, they were assigned to the actors 
involved in the programs, such as managers and technicians responsible for 
carrying out the activities. What was observed, from the changes, was the way in 
which both programs functioned correctly, with dedication on the part of the 
executives, but their end came from political interests, preventing the 
strengthening and continuity of projects of projects, making it impossible for 
simplified dentistry, and health in general, to be exercised in a way that 
contemplates the population of the time. 

 
 
Keywords: Health; simplified dentistry; prevention 
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TÍTULO: Desempenho de ovinos manejados em pastagem de capim-massai e 

submetidos a diferentes frequências de suplementação 

Resumo 

 

Objetivou-se avaliar o consumo de nutrientes e desempenho de ovinos 
manejados a pasto e recebendo suplemento concentrado em diferentes 
frequências. Foram utilizados 24 ovinos, sendo 12 machos e 12 fêmeas, 
manejados em Panicum maximum cv Massai e suplementados diariamente ou 
em dias alternados. precocidade; carne; alimentação; carcaça; estratégia 
suplementar. O desempenho dos animais foi semelhante. Recomenda-se a 
suplementação alternada de ovinos mantidos à pasto, já que a técnica não reduz 
consumo e desempenho animal. 

 
 
Palavras-chave: precocidade; carne; alimentação; carcaça; estratégia 

suplementar 

TITLE: Performance of lambs managed in massai grass pasture and submitted 

to different supplementation frequencies 

Abstract 

The objective was to evaluate nutrient intake and performance of lambs managed 
on pasture and receiving supplement concentrate at different frequencies. 24 
lambs were used, 12 males and 12 females, managed in Panicum maximum cv 
Massai and supplemented daily or on alternate days. precocity; beef; food; 
carcass; supplementary strategy. Animal performance was similar. Alternate 
supplementation of lambs kept on pasture is recommended, as the technique 
does not reduce animal consumption and performance. 
 
Keywords: precocity; beef; food; carcass; supplementary strategy 
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TÍTULO: Avaliação da Oclusão e da Qualidade de Vida dos Pacientes com 

Periodontite Agressiva após tratamento periodontal básico 

Resumo 

A Peridontite Agressiva (PAg) ou periodontite estádio III ou IV, grau C, consiste 
na forma mais severa da periodontite, e pode, além de estar relacionada às 
condições oclusais dos indivíduos, impactar diretamente em sua qualidade de 
vida. Diante disso, o objetivo deste estudo, que corresponde à primeira etapa do 
projeto ao qual ele está vinculado, foi avaliar a condição oclusal e a qualidade de 
vida dos pacientes com PAg. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, duplo 
cego, com desenho de boca dividida, que avaliou 17 pacientes, no período de 
baseline, por meio do exame clínico oclusal e do questionário de qualidade de 
vida OHRQoL. Obteve-se médias 15; 13,70; e 14,76 para os domínios físico, 
social e psicológico do OHRQoL, respectivamente. Em relação à análise oclusal, 
46,15% dos pacientes apresentaram sobremordida vertical profunda, 46,15% 
apresentaram plano oclusal e curva de Spee íngreme, 69,23% demonstraram 
presença de contato deflectivo, e 53,85% revelaram alguma interferência 
oclusal. Essas análises permitem concluir que os pacientes com PAg 
apresentam condições oclusais desfavoráveis, bem como que essa condição 
impacta negativamente na qualidade de vida desses indivíduos. 
 
Palavras-chave: Periodontite; Oclusão; Qualidade de Vida. 

TITLE: EVALUATION OF OCCLUSION AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 

WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS AFTER BASIC PERIODONTAL 

TREATMENT 

Abstract 

Aggressive Peridontitis (PAg) or periodontitis stage III or IV, grade C, consists of 
the most severe form of periodontitis, and can, in addition to being related to the 
occlusal conditions of individuals, directly impact on their quality of life. Therefore, 
the objective of this study, which corresponds to the first stage of the project to 
which it is linked, was to assess the occlusal condition and quality of life of 
patients with PAg. This is a randomized, double-blind clinical trial, with a split 
mouth design, which evaluated 17 patients, in the baseline period, through the 
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clinical occlusal examination and the OHRQoL quality of life questionnaire. 
Averages were obtained 15; 13.70; and 14.76 for the physical, social and 
psychological domains of OHRQoL, respectively. Regarding the occlusal 
analysis, 46.15% of the patients had a deep vertical overbite, 46.15% had an 
occlusal plane and a steep Spee curve, 69.23% demonstrated the presence of 
deflective contact, and 53.85% showed some occlusal interference. These 
analyzes allow us to conclude that patients with PAg have unfavorable occlusal 
conditions, as well as that this condition has a negative impact on the quality of 
life of these individuals. 
 
Keywords: Periodontitis; Occlusion; Quality of Life. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE ÂNGULO DE FASE E ESTADIAMENTO TMN 

EM PACIENTES COM TUMORES SÓLIDOS 

Resumo 

 

Introdução: O câncer é a segunda patologia que mais mata no mundo e 
estimativas apontam que para cada ano do triênio 2020/2022 o Brasil pode 
registrar mais de 625 mil novos casos por ano. O estadiamento mede a extensão 
de um câncer no organismo e o ângulo de fase identifica a qualidade celular do 
indivíduo. Ao se ter uma ideia da extensão do tumor, pode-se de forma mais 
precisa prever o impacto metabólico e nutricional no paciente, permitindo a 
elaboração de um planejamento nutricional mais preciso para as necessidades 
individuais. Objetivos: Associar o Ângulo de Fase Padronizado (AFP) com o 
estadiamento do câncer. Metodologia: Estudo transversal realizado em 
pacientes com câncer do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Dados 
clínicos e demográficos foram obtidos por questionário próprio, estadiamento 
obtido dos prontuários médicos e ângulo de fase calculado após obtenção dos 
dados pela BIA, e depois foi padronizado. Resultados: Participaram 31 pacientes 
com prevalência de mulheres (54,8%) e média de idade de 58 (± 13,7) anos, 
câncer gástrico foi predominante (32,2%) e quimioterapia o tratamento mais 
empregado (64,5%). Os pacientes com maior estadiamento apresentaram 
menor AFP (0,0414). Conclusão: Foi encontrada associação entre o 
estadiamento e o AFP. 

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

TITLE: ASSOCIATION BETWEEN PHASE ANGLE AND TNM STAGING IN 

PATIENTS WITH SOLID TUMORS 

Abstract 
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Introduction: Cancer is the second cause od death in the world and estimates 
indicate that for each year of the 2020/2022 triennium, Brazil can register more 
than 625 thousand new cases per year. Staging measures the extent of cancer 
in the body and the phase angle identifies the individual's cell quality. By having 
an idea of the extent of the tumor, it is possible to accurately predict the metabolic 
and nutritional impact on the patient, allowing the elaboration of a more precise 
nutritional planning for the individual needs. Objectives: To associate the 
Standardized Phase Angle (AFP) with cancer staging. Methodology: Cross-
sectional study carried out on cancer patients at Hospital Universitario Onofre 
Lopes (HUOL). Clinical and demographic data were obtained through a 
questionnaire, staging obtained from medical records and phase angle calculated 
after obtaining the data from the BIA, and then it was standardized. Results: 31 
patients with a prevalence of women (54.8%) and mean age of 58 (± 13.7) years, 
gastric cancer was predominant (32.2%) and chemotherapy was the most used 
treatment (64.5%). Higher the cancer staging lower the SPA (0.0414). 
Conclusion: Was found an association between staging and AFP. 

 
 
Keywords: Cancer. Phase angle. Nutritional risk. Cancer Staging. 
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TÍTULO: Avaliação da perda urinária antes e após um protocolo de cinesioterapia 

para os músculos do assoalho pélvico de mulheres com incontinência urinária 

mista. 

Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar a perda urinária antes e após um protocolo de 
cinesioterapia para os músculos do assoalho pélvico de mulheres com 
incontinência urinária mista. Trata-se de um estudo quase-experimental. 
Participaram do estudo 12 mulheres com incontinência urinária mista. Foi 
realizada a avaliação inicial, intervenção com treinamento dos músculos do 
assoalho pélvico totalizando 16 sessões individuais e reavaliação. A média de 
idade e de paridade das voluntárias foi 49.36 ± 3.29 anos, 2.45 ± 0.38, 
respectivamente). Houve diferença significativa no ICIQ-SF (p=0,02) e na 
manometria vaginal (p=0,01). Observou-se que o fortalecimento dos músculos 
do assoalho pélvico foi efetivo para melhora do impacto da incontinência urinária 
na qualidade de vida como também melhora na pressão da MAP. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Saúde da mulher, incontinência urinária 

TITLE: Evaluation of urinary loss before and after a kinesiotherapy protocol for 

the pelvic floor muscles of women with mixed urinary incontinence. 

Abstract 

The aim of the study was to evaluate urinary loss before and after a 
kinesiotherapy protocol for the pelvic floor muscles of women with mixed urinary 
incontinence. This is a quasi-experimental study. Twelve women with mixed 
urinary incontinence participated in the study. The initial evaluation was 
performed, intervention with training of the pelvic floor muscles totaling 16 
individual sessions and reassessment. The average age and parity of the 
volunteers was 49.36 ± 3.29 years, 2.45 ± 0.38, respectively). There was a 
significant difference in ICIQ-SF (p = 0.02) and in vaginal manometry (p = 0.01). 
It was observed that strengthening the pelvic floor muscles was effective in 
improving the impact of urinary incontinence on quality of life as well as improving 
MAP pressure. 
 
Keywords: Physiotherapy, Women's health, urinary incontinence 
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TÍTULO: Inadequação do consumo alimentar e dietético de vitamina D em 

pacientes oncológicos 

Resumo 

Introdução: O câncer é caracterizado pelo conjunto de 100 doenças que tem o 
crescimento acelerado e desordenado de células que invadem órgãos e tecidos. 
Indivíduos com câncer apresentam diversas alterações metabólicas, resultando 
num estado nutricional deficiente interferindo no metabolismo de macro e 
micronutrientes. Dentre eles, a vitamina D merece destaque pelo controle da 
renovação óssea e papel imunomodulador. Objetivo: Avaliar o consumo 
alimentar e dietético de vitamina D em pacientes oncológicos Métodos: Estudo 
observacional, transversal incluiu pacientes oncológicos atendidos no Hospital 
Universitário Onofre Lopes. Os dados habituais de ingestão de nutrientes foram 
coletados por meio de 2 recordatórios 24h. A prevalência de ingestão 
inadequada de vitamina D foi estimada usando o método de ponto de corte após 
o ajuste para variações intra e interpessoais e energia. Resultados: Participaram 
69 indivíduos, nos quais 69,9% eram do sexo feminino e 56,5% eram adultos. 
Os diagnósticos mais frequentes foram leucemia (14,5%) e câncer de estômago 
(10,1%). A quimioterapia foi o tratamento mais utilizado (60,9%). A ASG-PPP 
mostrou que mais de 50% dos participantes tinham algum grau de desnutrição. 
A média de3 ingestão de energia foi de 1654 Kcal, e a inadequação de vitamina 
D atingiu 52,39% para as mulheres e 75,80% para os homens. Conclusão: Com 
o presente trabalho pode-se concluir que os pacientes com câncer apresentaram 
uma alta prevalência de inadequação de vitamina D. 
 
Palavras-chave: câncer, nutrição, micronutriente, vitamina d. 

TITLE: Inadequacy of dietary and dietary intake of vitamin D in cancer patients. 

Abstract 

Introduction: Cancer is characterized by a set of 100 diseases that have the 
accelerated and disordered growth of cells that invade organs and tissues. 
Individuals with cancer have several metabolic changes, resulting in a deficient 
nutritional status interfering with the metabolism of macro and micronutrients. 
Among them, vitamin D deserves mention for the control of bone renewal and its 
immunomodulatory role. Objective: To evaluate food and dietary intake of vitamin 
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D in cancer patients Methods: Observational, cross-sectional study included 
cancer patients treated at Hospital Universitário Onofre Lopes. The usual data on 
nutrient intake were collected through 2 24-hour recalls. The prevalence of 
inadequate vitamin D intake was estimated using the cut-off method after 
adjusting for intra and interpersonal and energy variations. Results: 69 individuals 
participated, in which 69.9% were female and 56.5% were adults. The most 
frequent diagnoses were leukemia (14.5%) and stomach cancer (10.1%). 
Chemotherapy was the most used treatment (60.9%). The ASG-PPP showed 
that more than 50% of the participants had some degree of malnutrition. The 
average of 3 energy intake was 1654 Kcal, and vitamin D inadequacy reached 
52.39% for women and 75.80% for men. Conclusion: With the present study it 
can be concluded that cancer patients had a high prevalence of vitamin D 
inadequacy. 
 
Keywords: cancer, nutrition, micronutrient, D vitamin . 
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TÍTULO: Análise microbiólogica do pescado comercializado em feiras livres 

Resumo 

 

   A aquicultura tem sido uma das áreas que mais cresce no Brasil e no mundo, 
ultrapassando até mesmo a pesca e tornando-se assim, a maior produção e 
comercialização de pescado. Segundo Santos (2006), o pescado é a proteína de 
origem animal que mais rápido se deteriora, por esse motivo devemos ter uma 
atenção especial na conservação desses produtos que se comercializado de 
forma incorreta, pode ocasionar perda de frescor, o que consequentemente pode 
acarretar prejuízos ao consumidor final. Com isso, este trabalho teve como 
objetivo fazer uma compilação de trabalhos relacionados à qualidade do 
pescado em feiras livres na região metropolitana de Natal, para verificar se os 
pescados estão qualificados para o consumo do consumidor final. Então, foram 
utilizados trabalhos de conclusão de curso realizados em feiras livres na região 
metropolitana de natal, pelos alunos da Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ, 
Macaíba/RN. De acordo com os dados, foi constatado que nas feiras livres de 
Parnamirim, Alecrim e Macaíba, encontram-se condições higiênico-sanitárias 
ruins e com o uso do uniformes impróprios, que podem acarretar riscos para o 
consumidor final. 

 
 
Palavras-chave: Feiras livres, qualidade, comercialização, pescado. 

TITLE: Microbiological analysis of fish commercialized at free fairs 

Abstract 

 

   Aquaculture has been one of the fastest growing areas in Brazil and in the 
world, surpassing even fishing and thus becoming the largest production and 
commercialization of fish. According to Santos (2006), fish is the protein of animal 
origin that deteriorates faster, for this reason we must pay special attention to the 
conservation of these products, which, if improperly marketed, can cause loss of 
freshness, which consequently can cause losses to the final consumer. Thus, this 
work aimed to compile works related to the quality of fish in open markets in the 
metropolitan region of Natal, to verify if the fish are qualified for consumption by 
the final consumer. Then, course completion works carried out in open markets 
in the metropolitan region of Natal were used by students from the Jundiaí 
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Agricultural School - EAJ, Macaíba / RN. According to the data, it was found that 
in the free markets in Parnamirim, Alecrim and Macaíba, there are poor hygienic-
sanitary conditions and with the use of inappropriate uniforms, which can pose 
risks to the final consumer. 

 
 
Keywords: Fairs, quality, marketing, fish. 
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TÍTULO: Parâmetros cardíacos, respiratórios e de saturação de oxigênio na 

alimentação de neonatos com displasia broncopulmonar 

Resumo 

 

Introdução: A displasia broncopulmonar é caracterizada como uma doença 
crônica, com aspectos clínicos de dependência ao oxigênio. Objetivo: verificar 
estudos que discorram sobre os parâmetros cardiorrespiratórios e saturação 
antes, durante e após a oferta alimentar em recém-nascidos prematuros com 
displasia broncopulmonar. Metodologia: trata-se de uma revisão integrativa de 
literatura, composta por artigos da base de dados PUBMED, MEDLINE, 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Periódicos Capes. Os critérios de inclusão 
foram: atender os objetivos da pesquisa, estarem disponíveis na integra e em 
todos os idiomas disponíveis. Resultados: foram encontrados 4 artigos, entre 
1993 e 2010, com os objetivos de determinar o estado vital durante a 
amamentação, avaliar a coordenação da sucção/deglutição/respiração e 
descrever a variação da frequência cardíaca durante a transição alimentar de 
prematuros com displasia broncopulmonar. Conclusão: Recém-nascidos 
prematuros com displasia broncopulmonar possuem mais instabilidade 
respiratória, maior permanência em saturação de oxigênio menor que 90%, além 
de apresentar tempo aumentado para estabilizar os batimentos cardíacos por 
minuto após o aleitamento. 

 
 
Palavras-chave: Displasia broncopulmonar, aleitamento e transição nutricional. 

TITLE: CARDIORRESPIRATORY PARAMETERS AND OXYGEN 

SATURATION IN PREMATURES WITH BRONCOPULMONARY DYSPLASIA: 

AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW 

Abstract 

Introduction: Bronchopulmonary dysplasia is characterized as a chronic disease, 
with clinical aspects of oxygen dependence. Objectives: to verify studies that 
discuss cardiorespiratory parameters and saturation before, during and after food 
supply in premature newborns with bronchopulmonary dysplasia. Methodology: 
this is an integrative literature review, composed by articles from the PUBMED, 
MEDLINE, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) and Periódico Capes database. 
The inclusion criteria were: meet the research objectives, being available in full 
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and in all available languages. Results: 4 articles were found, between 1993 and 
2010, with the objective of determining vital status during breastfeeding, 
assessing the coordination of sucking/swallowing/breathing and describing the 
variation of heart rate during the nutricional transition of premature infants with 
bronchopulmonary dysplasia. Conclusion: Premature newborns with 
bronchopulmonary dysplasia have more respiratory instability, longer 
permanence in oxygen saturation below 90%, in addition to having increased time 
to stabilize the heartbeat per minute after breastfeeding. 
 
Keywords: Bronchopulmonary dysplasia, breast feeding and nutricional 

transition. 
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TÍTULO: Qualidade da carne e taxa de prenhez de ovinos manejados em 

pastagem de capim-massai e submetidas a diferentes frequências de 

suplementação 

Resumo 

 

A qualidade da carne tem sido um dos fatores primordiais na produção e 
comercialização do produto, com os parâmetros exigidos pelo mercado, ao 
passo que o aumento dos índices reprodutivos tem se destacado na garantia da 
oferta de produto ao consumidor. Objetivou-se, então, avaliar os parâmetros 
qualitativos da carne e a taxa de prenhez de ovinos manejados em pasto e 
suplementados em diferentes frequências. Foram utilizados 24 animais, sendo 
12 machos e 12 fêmeas, manejados em Panicum maximum cv Massai e 
suplementados diariamente ou em dias alternados. Após 80 dias os machos 
foram abatidos e o pH e temperatura das carcaças aferidos nos tempos 0h e 24h 
post mortem. As análises físico-químicas da carne foram realizadas no músculo 
Longissimus lumborum. No mesmo período, as fêmeas foram expostas a 
reprodução. Apenas a luminosidade foi influenciada pela frequência de 
suplementação. Os animais produziram carne de maciez mediana. As fêmeas 
suplementadas de forma alternada apresentaram maior taxa de prenhez. 
Recomenda-se a suplementação alternada de ovinos mantidos à pasto, por não 
prejudicar a qualidade da carne e os índices reprodutivos. 
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Temperatura. 

TITLE: Meat quality and pregnancy rate in sheep managed in massei grass 

pasture and submitted to different frequency of supplementation 

Abstract 
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Meat quality has been one of the main factors in the production and 
commercialization of the product, with the parameters required by the market, 
while the increase in reproductive rates has stood out in guaranteeing the product 
offer to the consumer. The objective was, then, to evaluate the qualitative 
parameters of the meat and the pregnancy rate of sheep managed in pasture and 
supplemented in different frequencies. Twenty-four animals were used, 12 males 
and 12 females, handled in Panicum maximum cv Massai and supplemented 
daily or on alternate days. After 80 days the males were slaughtered and the pH 
and temperature of the carcasses were measured at 0h and 24h post mortem. 
The physical-chemical analyzes of the meat were performed on the Longissimus 
lumborum muscle. In the same period, the females were exposed to reproduction. 
Only luminosity was influenced by the frequency of supplementation. The animals 
produced meat of medium tenderness. Females supplemented alternately had a 
higher pregnancy rate. It is recommended to alternate supplementation of sheep 
kept on pasture, as it does not affect the quality of the meat and reproductive 
rates. 

 
 
Keywords: Focused. Coloring. Reproductive indices. Softness. pH. Temperature. 
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TÍTULO: INCIDENTES RELACIONADOS A ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ÓBITOS 

NEONATAIS PRECOCE 

Resumo 

 

Introdução: os incidentes relacionados a assistência à saúde são eventos que 
poderiam ter resultado ou resultaram em dano desnecessário ao paciente. 
Assim, durante a assistência neonatal podem ocorrer incidentes nos processos 
de atenção que os predispõem a danos de diferentes níveis de gravidade. 
Objetivo: identificar os incidentes ocorridos em neonatos que foram registrados 
como óbitos neonatais precoce no ano de 2016-2017. Método: trata-se de um 
estudo documental, retrospectivo. A população foi composta por 51 prontuários 
de recém-nascidos que foram a óbito no período analisado. Recebeu parecer 
favorável do comitê de ética sob o número 1.753.305. Resultados e discussão: 
observou-se a ocorrência de eventos adversos em 94% dos neonatos, com uma 
média de 6,6 eventos por paciente. Os principais incidentes foram distúrbios de 
termorregulação, distúrbios de glicemia, sepse precoce, hemorragia pulmonar e 
lesão na pele. Conclusões: os eventos adversos podem contribuir para a 
ocorrência de desfechos negativos em neonatos, portanto é necessário o 
aumento da vigilância destes incidentes. 

 
 
Palavras-chave: Mortalidade neonatal. Enfermagem neonatal. Segurança do 

paciente. 

TITLE: HEALTH CARE RELATED INCIDENTS AND EARLY NEONATAL 

MORTALITY 

Abstract 

 

Introduction: healthcare-related incidents are events that could have resulted or 
resulted in unnecessary harm to the patient. Thus, during neonatal care, incidents 
may occur in the care processes that predispose them to damage of different 
levels of severity. Objective: to identify the incidents that occurred in neonates 
were registered as early neonatal deaths in the year 2016-2017. Method: this is 
a documentary study and retrospective. The population consisted of 51 records 
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of newborns who died in the analyzed period. He received a favorable opinion 
from the ethics committee under number 1,753,305. Results and discussion: 
adverse events were observed in 94% of neonates, with an average of 6.6 events 
per patient. The main incidents were thermoregulation disorders, blood glucose 
disorders, early sepsis, pulmonary hemorrhage, and skin damage. Conclusions: 
adverse events can contribute to the occurrence of negative outcomes in 
neonates. Therefore it is necessary to increase the surveillance of these 
incidents. 

 
 
Keywords: Infant mortality. Neonatal nursing. Patient safety. 
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TÍTULO: Avaliação do potencial mutagênico de micropartículas de Hidroxiapatita 

contendo Estrôncio (SrAH) usando o teste de Ames. 

Resumo 

O desenvolvimento de novas terapias para regeneração óssea, usando 
abordagens de medicina regenerativa, envolve o desenvolvimento de materiais, 
que podem também ser combinados com células e moléculas bioativas a fim de 
promover a osteoegênese. Neste contexto, as microesferas de hidroxiapatita 
(HA), material biomimético semelhante à microestrutura da matriz óssea, já vêm 
sendo utilizadas e estudadas na comunidade científica devido aos benefícios em 
regenerações óssea que esse material possui. Além disso, várias combinações 
de HA com outros compostos, incluindo o íon estrôncio, estão sendo estudadas 
com vista a melhorar a osteoindução dos materiais. Contudo, para que um 
material possa ter aplicação clínica são necessários ensaios que avaliem a 
biocompatibilidade, que inclui o estudo da genotoxicidade, seguindo as diretrizes 
determinadas por agências de regulamentação. Dessa forma, o presente estudo 
teve como objetivo avaliar o potencial mutagênico de micropartículas de HA 
nanoestruturada contendo estrôncio (SrHA) pelo teste reversão da Salmonella. 
Foram realizadas optimizações das condições dos ensaios, no entanto, devido 
à interrupção das atividades presenciais na UFRN em março, não foi possível 
obter resultados de mutagenicidade do material. 
 
Palavras-chave: Teste de Ames. Citocompatibilidade. Mutagenicidade. 

Osteoindutibidade. 

TITLE: EVALUATION OF THE MUTAGENIC POTENTIAL OF 

HYDROXYAPATITE MICROPARTICLES CONTAINING STRONTIUM (SrHA) 

USING THE AMES TEST. 

Abstract 

 

The development of new therapies for bone regeneration, using regenerative 
medicine approaches, involves the development of materials, which can also be 
combined with cells and bioactive molecules to promote osteogenesis. In this 
context, hydroxyapatite (HA) microspheres, a biomimetic material similar to the 
bone matrix microstructure, have already been used and studied in the scientific 
community due to its benefits in bone regeneration. In addition, several 
combinations of HA with other compounds (including strontium ion) have being 
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studied in order to improve the osteoinduction of these materials. However, when 
a clinical application is envisioned the biocompatibility of the material must be 
evaluated. This evaluation includes the study of genotoxicity, following the 
guidelines determined by regulatory agencies. Thus, the present study aimed to 
assess the mutagenic potential of nanostructured HA microparticles containing 
strontium (SrHA) by the Salmonella reverse assay. Optimizations of the 
conditions of the tests were carried out; however, due to the activities interruption 
at UFRN in March, it was not possible to obtain mutagenicity results. 

 
 
Keywords: Ames test. Cytocompatibility. Mutagenicity. Osteoindutibity. 
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TÍTULO: Fatores relacionados à adesão a higienização das mãos pelos 

profissionais de enfermagem em serviços de urgência e emergência hospitalares 

Resumo 

Introdução: A higienização das mãos (HM) constitui a ação mais importante 
para prevenção e controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 
(IRAS). Embora a transmissão de IRAS pelo contato das mãos seja admitida 
mundialmente, com efetividade comprovada, a adesão à HM ainda segue 
insatisfatória para prevenir e controlar as IRAS. Objetivo: Identificar os fatores 
relacionados à adesão à higienização das mãos pelos profissionais de 
enfermagem em serviços de urgência e emergência nos hospitais de referência 
no estado do Rio Grande do Norte. Método: Estudo transversal de abordagem 
quantitativa. Foram aplicados questionários a 73 profissionais de enfermagem 
de dois hospitais gerais públicos localizados em Natal-RN. Resultados e 
discussões: Destacaram-se carência de insumos e materiais, como pia, papel 
toalha, e álcool em gel; carga horária de trabalho excessiva; falta de capacitação 
da equipe e a inexistência de mecanismos de avaliação da prática como fatores 
que dificultam a adesão a HM pelos profissionais. O trabalho não colaborativo 
entre assistência e gestão reflete diretamente no cuidado prestado. Conclusão: 
São indispensáveis atividades educativas permanentes, voltadas para a 
prevenção das IRAS, com destaque para a HM; assim como, uma gestão em 
saúde efetiva, que atue considerando a real necessidade do serviço de saúde, 
afim de proporcionar as condições necessárias, em estrutura e insumos, para 
que a prática profissional ocorra de forma segura. 
 
Palavras-chave: Higiene das Mãos. Profissionais de Enfermagem. Urgência. 

Emergência. 

TITLE: Factors related to the health hygiene of hands by nursing professionals in 

hospital emergency and emergency services 

Abstract 

Introduction: Hand hygiene (HH) is the most important action for the prevention 
and control of Health Care Related Infections (HAI). Although the transmission of 
HAI by hand contact is accepted worldwide, with proven effectiveness, 
adherence to HH is still unsatisfactory to prevent and control HAI. Objective: To 
identify factors related to adherence to hand hygiene by nursing professionals in 
urgent and emergency services in reference hospitals in the state of Rio Grande 
do Norte. Method: Cross-sectional study with a quantitative approach. 
Questionnaires were applied to 73 nursing professionals from two general public 
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hospitals located in Natal-RN. Results and discussions: There was a lack of 
inputs and materials, such as a sink, paper towels, and gel alcohol; excessive 
workload; lack of training of the team and the lack of mechanisms for evaluating 
the practice as factors that hinder the professionals' adherence to HH. The non-
collaborative work between assistance and management directly reflects the care 
provided. Conclusion: Permanent educational activities, aimed at the prevention 
of HAIs, are essential, with emphasis on HH; as well as, an effective health 
management, which acts considering the real need of the health service, in order 
to provide the necessary conditions, in structure and inputs, so that professional 
practice occurs safely. 
 
Keywords: Hand Hygiene. Nursing professionals. Urgency. Emergency. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 338 

 

CÓDIGO: SB0327 

AUTOR: LUAN CAVALCANTI DA SILVA 

COAUTOR: CRISTIANE GOUVEA FAJARDO 

COAUTOR: THEREZA MARINHO LOPES DE OLIVEIRA 

COAUTOR: ABIDÃ GÊNESIS DA SILVA NEVES 

ORIENTADOR: FABIO DE ALMEIDA VIEIRA 

 

 

TÍTULO: Fenologia reprodutiva de indivíduos de Roupala montana Aubl. em 

fragmentos de Cerrado e Mata Atlântica 

Resumo 

A Roupala montana Aubl. é um arbusto ou árvore de porte médio que pode 
chegar a quinze metros de altura, e tem como nome vernacular carne-de-vaca 
ou carvalho-vermelho. Essa espécie apresenta usos múltiplos, sendo utilizada 
na construção civil, apicultura, produção de carvão e recuperação de áreas 
degradadas, como ambientes fluviais ou ripários. Estudos dos padrões 
fenológicos permitem compreender a relação entre plantas, interações de 
competição por recursos e polinizadores. Foram avaliadas duas populações de 
R. montana, localizadas em fragmentos distintos, um de Cerrado e outro de Mata 
Atlântica. Em cada população natural estudada, foram selecionados 
aleatoriamente 10 indivíduos de R. montana com altura maior que cinco metros, 
totalizando 20 indivíduos. Foram avaliados botão floral, flor e fruto maduro. A 
fase reprodutiva da R. montana teve início com emissão de botões florais em 
setembro, e fim no mês de fevereiro quando não havia mais presença de frutos 
maduros. Houve correlações significativas entre as variáveis estudadas. 
Períodos com maior velocidade do vento influenciaram de forma positiva os 
eventos reprodutivos da população estudada. 
 
Palavras-chave: Carne-de-vaca, conservação, variáveis climáticas. 

TITLE: Reproductive phenology of individuals from Roupala montana Aubl. in 

fragments of Cerrado and Atlantic Forest 

Abstract 

The Roupala montana Aubl. it is a medium-sized shrub or tree that can reach 
fifteen meters in height, and has the vernacular name carne-de-vaca or carvalho-
vermelho. This species has multiple uses, being used in civil construction, 
beekeeping, coal production and recovery of degraded areas, such as river or 
riparian environments. Studies of phenological patterns allow us to understand 
the relationship between plants, interactions of competition for resources and 
pollinators. Two R. montana populations were evaluated, located in different 
fragments, one from Cerrado and the other from Atlantic Forest. In each natural 
population studied, 10 individuals of R. montana with height greater than five 
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meters were randomly selected, totaling 20 individuals. Floral bud, flower and 
ripe fruit were evaluated. The reproductive phase of R. montana started with 
flower buds emission in September, and ended in February when there was no 
more presence of ripe fruits. There were significant correlations between the 
studied variables. Periods with higher wind speed positively influenced the 
reproductive events of the population studied. 
 
Keywords: Carne-de-vaca, conservation, climatic variables. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 340 

 

CÓDIGO: SB0328 

AUTOR: MAIRA GONCALVES PIVATO 

ORIENTADOR: ALEXANDRE FADIGAS DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: Construção de uma base de dados sobre a flora do Cerrado setentrional 

como fundamento para estudos macroecológicos 

Resumo 

Mesmo com o avanço de pesquisas a respeito de padrões florísticos e 
fisionômicos da vegetação brasileira que, em sua maioria, foram baseados em 
observações da co-ocorrência de espécies e sua relação com diversos fatores 
ecológicos e abióticos, ainda é necessário compilar essas informações. Dessa 
forma, a base de dados Caaporã reúne o conhecimento existente sobre a 
distribuição das espécies nas comunidades do Cerrado tendo com o objetivo 
descrever essas comunidades incluindo dados de abundância e também 
informações a respeito das localidades estudadas, permitindo outras análises 
em uma segunda etapa. A área de estudo inclui os estados de Tocantins, Mato 
Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí e Rondônia onde encontramos, após a revisão 
taxonômica, um total de 994 espécies pertencentes a 265 gêneros e 53 famílias 
botânicas nas 461 localidades de dados de ocorrência. Um total de 312 (67.6% 
do total) espécies restritas a uma única área nos dados de ocorrência e 244 
(63.7% do total) para abundância. O número médio de espécies por localidade 
para o conjunto de dados de ocorrência foi de 21,77 e 20,56 para o conjunto de 
dados de ocorrência e de abundância, respectivamente. Considerando o frágil 
estado de conservação do domínio e sua forte exploração econômica, 
esperamos que os dados aqui mostrados possam ser utilizados em estudos 
futuros e servindo para o emprego de ações de conservação bem planejadas, 
reconhecendo as áreas prioritárias para restauração e criação de Unidades de 
Conservação. 
 
Palavras-chave: Cerrado, base de dados, fisionomia, conservação. 

TITLE: Construction of a database on the flora of the northern Cerrado as a basis 

for macroecological studies 

Abstract 

Even with the advances in research on floristic and physiognomic patterns of 
Brazilian vegetation, which, for the most part, were based on observations of the 
co-occurrence of species and their relationship with various ecological and abiotic 
factors, it is still necessary to compile this information. In this way, the Caaporã 
database gathers the existing knowledge about the distribution of species in the 
Cerrado communities with the objective of describing these communities 
including abundance data and also information about the studied locations, 
allowing for further analysis in a second stage. The study area includes the states 
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of Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí and Rondônia where, after 
the taxonomic review, we found a total of 994 species belonging to 265 genera 
and 53 botanical families in the 461 occurrence data locations. A total of 312 
(67.6% of the total) species restricted to a single area in the occurrence data and 
244 (63.7% of the total) for abundance. The average number of species per 
location for the occurrence data set was 21.77 and 20.56 for the occurrence and 
abundance data set, respectively. Considering the fragile state of conservation of 
the domain and its strong economic exploitation, we hope that the data shown 
here can be used in future studies and serving the use of well-planned 
conservation actions, recognizing the priority areas for restoration and creation 
of Conservation Units. 
 
Keywords: Cerrado, database, physiognomy, conservation. 
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TÍTULO: Rendimento do polissacarídeo (ágar) extraído da Rhodophyta 

Gracilariopsis tenuifrons cultivada em sistema de aquicultura integrada 

Resumo 

 

O ágar é uma mistura de polissacarídeos encontrados na matriz celular das algas 
vermelhas (Rhodophyta), especialmente em membros das famílias Gelidiaceae 
e Gracilariaceae. A espécie Gracilariopsis tenuifrons cultivada em um Sistema 
Multitrófico foi investigada em relação ao seu conteúdo de ágar. A extração do 
ágar constou basicamente do cozimento da alga em autoclave, filtração, 
gelificação do filtrado e desidratação do gel. O rendimento do ágar variou 
significantemente (p<0.01). O maior rendimento foi obtido nas primeiras 
semanas (22,9% ± 3,03) e o menor na última semana (15,35% ± 1,54) do 
experimento, respectivamente. As algas do controle apresentaram rendimento 
do ágar ligeiramente mais baixos, quando comparados com as algas do 
Multitrófico. A média encontrada para o período experimental foi de 19,4% ± 4,1, 
para as algas do sistema multitrófico, e 18,8% ± 4,1, para o controle. Os valores 
obtidos foram satisfatórios e se encontram dentro da faixa obtida para espécies 
de agarófitas, podendo ser considerada uma potencial candidata para uso 
comercial. 

 
 
Palavras-chave: Cultivo integrado, Gracilariopsis, Ágar, rendimento 

TITLE: Yield of polysaccharide (agar) extracted from Gracilariopsis tenuifrons 

(Rhodophyta) cultivated in a multitrophic aquaculture system 

Abstract 

 

Agar is a mixture of polysaccharides found in the cell matrix of red algae 
(Rhodophyta), especially within members of the families Gelidiaceae and 
Gracilariaceae. The species Gracilariopsis tenuifrons cultivated in a multitrophic 
system was investigated regarding its agar content. The agar extraction steps 
were essentially boiling the seaweed in an autoclave, filtering, gelling the filtrate 
and dehydrating the gel. Agar yield varied significantly (p <0.01). The highest 
yield was obtained in the first weeks (22.9% ± 3.03) and the lowest in the last 
week (15.35% ± 1.54) of the experiment, respectively. Control seaweeds showed 
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slightly lower agar yield when compared to seaweeds from the multitrophic 
system. The mean found for the experimental period was 19.4% ± 4.1 for 
seaweeds from the multitrophic system and 18.8% ± 4.1 for control. The values 
obtained were satisfactory and are within the range recorded for agarophyte 
species and can be considered a potential source for commercial use. 

 
 
Keywords: Integrated cultivation, Gracilariopsis, Agar, Yield 
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TÍTULO: Análise da energia livre de superfície e molhabilidade de um sistema 

adesivo autocondicionante em dentina erodida 

Resumo 

 

Introdução: A erosão é um distúrbio caracterizado por uma desmineralização 
progressiva da estrutura dentária devido à ação de ácidos de origem não 
bacteriana. Objetivo: Este estudo objetivou avaliar a molhabilidade de um 
sistema adesivo autocondicionante de dois passos em dentina erodida. 
Metodologia: Neste estudo in vitro, 20 incisivos bovinos limpos foram 
preparados com planificação e exposição da face vestibular a nível de dentina. 
Metade dos dentes foram expostos a um desafio erosivo (n=10) e a outra foi 
armazenada em água destilada (n=10). Os espécimes foram submetidos a testes 
de molhabilidade por meio da medição do ângulo de contato entre uma gota de 
um líquido (água destilada e Clearfil SE Bond®) e a superfície da dentina. Os 
dados estatísticos foram calculados a fim de comparação entre os substratos. 
Resultados/Discussão: As médias dos ângulos de contato medidos foram 
maiores para a água (60,1±12,7) em detrimento do sistema adesivo (36,8±4,7), 
correspondendo a um maior molhamento do substrato, deste último. Conclusão: 
O sistema adesivo autocondicionante de dois passos teve maior compatibilidade 
com o substrato erodido que a água destilada. 

 
 
Palavras-chave: Erosão Dentária Adesivos Dentinários Materiais Dentários 

Molhabilidade 

TITLE: Wettability analysis of a two-step self-etching adhesive system on eroded 

dentin 

Abstract 
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Introduction: Erosion is a disorder characterized by progressive demineralization 
of the dental structure due to the action of acids of non-bacterial origin. Objective: 
This study aimed to evaluate the wetting ability of a two-step self-etching 
adhesive system in eroded dentin. Methods: In this in vitro study, 20 clean bovine 
incisors were prepared with planning and exposure of the vestibular surface to 
dentin. Half of the teeth were exposed to an erosive challenge (n=10) and the 
other was stored in distilled water (n=10). The specimens were subjected to 
wettability tests by measuring the contact angle between a drop of a liquid 
(distilled water and Clearfil SE Bond®) and the dentin surface. Statistical data 
were calculated in order to compare the substrates. Results/Discussion: The 
mean contact angles measured were greater for water (60.1±12.7) than for the 
adhesive system (36.8±4.7), corresponding to greater wetting of the substrate. 
Conclusion: The two-step self-etching adhesive system had greater compatibility 
with the eroded substrate than distilled water. 

 
 
Keywords: Tooth Erosion, Dentin-Bonding Agents, Dental Materials, Wettability. 
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TÍTULO: Perfil ocupacional de trabalhadores acometidos por pneumoconioses 

em uma regional de saúde 

Resumo 

Introdução: as doenças ocupacionais se manifestam a partir do nexo causal com 
as atividades executadas pelos trabalhadores. As doenças respiratórias 
relacionadas ao trabalho acometem as vias aéreas superiores e inferiores 
promovendo amplo espectro sintomatológico. As pneumoconioses representam 
um grupo de doenças respiratórias ocupacionais causadas pela exposição 
continuada a poeiras minerais geradas no ambiente de trabalho. Objetivos: 
tipificar as pneumoconioses registradas no SINAM/MS, e traçar o perfil 
ocupacional dos indivíduos acometidos por pneumoconioses na IV região de 
saúde do RN. Metodologia: foram compilados os casos de pneumoconioses 
notificados pelos municípios da 4ª região de saúde presente no banco de dados 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN/MS, no período 
de 2007 a 2019, com as variáveis do estudo selecionadas a partir das fichas de 
notificação de pneumoconioses do SINAN. Resultados: foram notificados 40 
casos de pneumoconioses, observando um maior número no ano de 2011, maior 
notificação nos municípios onde a mineração era atividade dominante, 
predominância do sexo masculino, de pessoas com menor nível de escolaridade 
e em expostos por longo período. Não houve diferença entre raças. Conclusão: 
Mesmo que os resultados obtidos nesta pesquisa se assemelha com os 
observados na literatura, torna-se interessante esse estudo por evidenciar as 
particularidades de uma região de saúde do estado do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Pneumoconiose; Saúde do Trabalhador; Doenças Profissionais 

TITLE: Occupational profile of workers affected by pneumoconiosis in a health 

regional 

Abstract 

Background: Occupational diseases manifest themselves from the causal link 
with the activities performed by workers. Pneumoconiosis represent a group of 
occupational respiratory diseases caused by continued exposure to mineral dust 
generated in the workplace. Aims: Typify the main pneumoconioses registered in 
the Sistema de Informação de Agravos de Noticação- SINAM / MS, track the 
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occupational profile of individuals affected by this pathology and their pattern of 
spatial distribution among workers in the IV health region of Rio Grande do Norte. 
Methods: To carry out this descriptive study, qualitative variables were used, 
extracted from the notification forms of cases of pneumoconiosis in the 
municipalities of the 4th health region, and which are present in the SINAN / MS 
database, from 2007 to 2018. Results: Forty cases of pneumoconiosis were 
reported, with a higher number in 2011, higher notifications in municipalities 
where mining was the dominant activity, male predominance, people with less 
education and exposure for a long period. There was no difference between 
races. Personal protection was more used to minimize exposure. Conclusion: 
Even though the results obtained in this research are similar to those observed 
in the literature, they are interesting in this study because they highlight the 
particularities of a health region in the state of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Pneumoconiosis; Occupational Health; Occupational Diseases 
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TÍTULO: Incorporação da farinha de resíduos da acerola (Malpighia emarginata) 

em biscoitos tipo “cookies”: uma opção para o aproveitamento integral dos 

alimentos. 

Resumo 

 

A acerola é uma fruta que vem atraindo grande interesse nutricional por possuir 
altos teores de compostos fenólicos e fibras. O biscoito é um produto que 
apresenta grande interesse comercial e está em constante desenvolvimento por 
permitir a adição de novos ingredientes, inclusive resíduos desse fruto 
geralmente descartado na indústria de processamento de polpas. O objetivo 
desse estudo foi elaborar e caracterizar uma farinha produzida a partir dos 
resíduos do processamento de polpa de acerola e avaliar o potencial de 
incorporação em biscoitos tipo “cookies”. Uma farinha foi produzida a partir dos 
resíduos da polpa de acerola, utilizada para a elaboração de um biscoito tipo 
“cookie”, posteriormente foi realizada a estimativa do valor nutritivo do produto 
final. Foi possível verificar que a elaboração da farinha e sua incorporação em 
biscoitos se mostrou uma boa alternativa para diminuição dos resíduos gerados 
na produção de polpas, assim como apresentou alto potencial para melhorar a 
qualidade nutricional em produtos alimentícios. 

 
 
Palavras-chave: Tecnologia de alimentos. Resíduos de alimentos. 

TITLE: Incorporation of acerola (Malpighia emarginata) residues flour in cookies: 

an option for the whole utilization of foods. 

Abstract 

 

Acerola is a fruit that has attracted great nutritional interest because it has high 
levels of phenolic compounds and fibers. The cookie is a product that has great 
commercial interest and is in constant development for allowing the addition of 
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new ingredients, ncluding residues of this fruit generally discarded in the pulp 
processing industry. The objective of this study was to prepare and characterize 
a flour produced from the residues of the processing of acerola pulp and to 
evaluate the potential for incorporation into cookies. A flour was produced from 
the residues of the acerola pulp, used for the preparation of a cookie, afterwards 
the nutritional value of the final product was estimated. It was possible to verify 
that the elaboration of the flour and its incorporation in biscuits proved to be a 
good alternative to reduce the residues generated in the production of pulps, as 
well as presenting a high potential to improve the nutritional quality in food 
products. 

 
 
Keywords: Food Technology. Food Waste. 
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TÍTULO: Comportamento alimentar e agonístico de Stegastes fuscus em recifes 

costeiros do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Os ecossistemas recifais abrigam grande diversidade de espécies, como corais 
e peixes. O peixe donzela-comum, Stegastes fuscus (Cuvier, 1830), amplamente 
distribuído nos recifes costeiros do Brasil, atua como espécie-chave na 
estruturação das comunidades recifais e apresenta forte comportamento 
territorial contra peixes da mesma espécie e de espécies diferentes. Este 
comportamento influencia no padrão alimentar de S. fuscus e de potenciais 
competidores, principalmente aqueles que se alimentam de algas, já a 
identidade do possível invasor dos territórios de S. fuscus exerce grande 
influência nas respostas agressivas da espécie. Com isso, o trabalho visou 
avaliar, a partir de observações de indivíduos durante 3 minutos, a influência do 
comportamento territorial de Stegastes fuscus nas taxas de forrageio frente ao 
tamanho dos seus territórios e na seletividade agonística da espécie em relação 
ao grupo trófico e ao tamanho corporal dos possíveis competidores. Não 
observamos relação entre as taxas de forrageio de S. fuscus e o tamanho dos 
seus territórios, ao contrário das interações agonísticas que aumentaram com o 
aumento do tamanho territorial, apresentando correlação positiva. As taxas de 
agonismo foram maiores contra peixes de espécies diferentes e que também 
incluem algas em sua dieta e contra peixes com maior tamanho corporal. Assim, 
demonstramos que S. fuscus investe na defesa territorial apenas em situações 
positivas de custo-benefício, visando economia energética. 
 
Palavras-chave: Ambientes recifais. Territorialidade. Forrageio. Seletividade. 

TITLE: Feeding and agonistic behavior of Stegastes fuscus in coastal reefs of 

Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Reef ecosystems harbor a great diversity of species, such as corals and fishes. 
The dusky damselfish, Stegastes fuscus (Cuvier, 1830), is endemic and widely 
distributed in coastal reefs in Brazil, acting as a keystone species in the 
structuring reef communities through a strong territorial behavior against other 
fishes poaching its territory. This behavior influences the feeding pattern of S. 
fuscus and potential competitors, especially those that feed on algae, since the 
identity of the possible invader from the territories of S. fuscus has a great 
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influence on the aggressive responses of the species. We evaluated the influence 
of the territorial behavior of Stegastes fuscus in the foraging rates and territoriy 
sizes and in the agonistic selectivity of the species in relation to the trophic group 
and the size possible competitors, by observing individuals for 3 minutes. There 
was no relationship between the foraging rates of S. fuscus and the territory size, 
unlike the agonistic interactions that increased with the territory size. Agonism 
rates were higher against interspecific fishes which also included algae in their 
diet and against fishes with larger body sizes. We demonstrated that S. fuscus 
invests in territorial defense only when the cost-benefit ratios are favorable, 
optimizing energy costs. 

 
 
Keywords: Reef environments. Territoriality. Foraging. Selectivity. 
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TÍTULO: Avaliação da ação do extrato de resíduo de tamarindo sobre fungos 

deterioradores de alimentos 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação do extrato hidroalcoólico de resíduo 
de tamarindo, nas concentrações de 5% e 10%, sobre o fungo deteriorante de 
alimentos Penicillium expansum. Preparou-se uma suspensão de esporos do 
fungo selecionado e foi realizada uma inoculação pontual de 20 µL desta 
suspensão no centro de placas contendo o meio Ágar Batata Dextrose (PDA), 
com a concentração de 0 e 20% de extrato hidroalcoólico reconstituído. O 
crescimento foi avaliado diariamente através da medição do halo de crescimento 
fúngico, e foi determinada a velocidade de crescimento radial em mm/h. Os 
resultados demonstraram que apenas o extrato na concentração de 10% inibiu 
o crescimento do fungo Penicillium expansum. 

 
 
Palavras-chave: Atividade antifúngica. Resíduo de tamarindo. Penicillium 

expansum. 

TITLE: Evaluation of the action of tamarind residue on food-spoiling fungi 

Abstract 

 

The objective of this work was to evaluate the action of the hydroalcoholic 
tamarind residue extract, in the concentrations of 5% and 10%, on the food 
deteriorating fungus Penicillium expansum. A mold spore suspension was 
prepared and 20 µL of this suspension was inoculation in the center of plates 
containing the Potato Dextrose Agar (PDA) medium, with a concentration of 0 
and 20% of reconstituted hydroalcoholic extract. The growth was evaluated daily 
by measuring the fungal growth zone, and the radial growth rate in mm/h was 
determined. The results showed that only the extract concentration of 10% 
inhibited the growth of the fungus Penicillium expansum. 

 
 
Keywords: Antifungal activity. Tamarind residue. Penicillium expansum. 
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TÍTULO: Acúmulo de íons em sorgo irrigado com água salina submetido a 

esterco bovino e gesso agrícola. 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos do gesso agrícola no solo cultivado 
com sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench.] cv. BRS Ponta Negra adubadas com 
esterco bovino e irrigadas com água salina. As plantas serão cultivadas em tubos 
de PVC com solo arenoso em casa de vegetação. A condutividade elétrica da 
água de irrigação será igual a 7 dS m-1, sendo que para a sua confecção será 
utilizada água de açude, localizado na Escola Agrícola de Jundiaí, adicionadas 
com sais de NaCl, CaCl22H2O e MgCl26H2O, na proporção de 7:2:1. As doses 
de esterco bovino aplicadas serão as equivalentes a 0, 20, 30 e 40 t ha-1 e as 
doses de gesso agrícola serão de 0, 50, 100 e 150 t ha-1 O delineamento 
experimental a ser usado é o inteiramente casualizado com quatro repetições, 
em esquema fatorial 4 x 4. O uso de doses crescentes de esterco bovino 
utilizados neste estudo não evitaram o acúmulo de íons de sódio e cloro nas 
plantas de sorgo. As plantas de sorgo denotam um mecanismo fisiológico 
adaptados a salinidade da água de irrigação. 

 
 
Palavras-chave: salinidade, nutrição mineral, irrigação. 

TITLE: Accumulation of ions in sorghum irrigated with saline water subjected to 

bovine manure and agricultural plaster 

Abstract 

 

The objective of this work is to evaluate the effects of agricultural plaster on soil 
cultivated with sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench.] Cv. BRS Ponta Negra is 
fertilized with bovine manure and irrigated with saline water. The plants will be 
grown in PVC tubes with sandy soil in a greenhouse. The electrical conductivity 
of the irrigation water will be equal to 7 dS m-1, and for its manufacture will be 
used weir water, located in the Agricultural School of Jundiaí, added with salts of 
NaCl, CaCl22H2O and MgCl26H2O, in the proportion of 7: 2: 1. The doses of 
bovine manure applied will be equivalent to 0, 20, 30 and 40 t ha-1 and the doses 
of agricultural plaster will be 0, 50, 100 and 150 t ha-1 The experimental design 
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to be used is the completely randomized with four replications, in a 4 x 4 factorial 
scheme. The use of increasing doses of bovine manure used in this study did not 
prevent the accumulation of sodium and chlorine ions in the sorghum plants. 
Sorghum plants show a physiological mechanism adapted to the salinity of 
irrigation water. 

 
 
Keywords: salinity, mineral nutrition, irrigation. 
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TÍTULO: Efeito da crioterapia na propriocepção dos Músculos do Assoalho 

Pélvico em mulheres Incontinentes Urinárias 

Resumo 

Objetivo: Avaliar o efeito da crioterapia na propriocepção dos músculos do 
assoalho pélvico (MAP) de mulheres com incontinência urinária de esforço (IUE). 
Metodologia: Estudo longitudinal com 33 mulheres com IUE, maiores de 35 anos, 
que realizaram em dois dias a avaliação e a intervenção. No primeiro dia as 
voluntárias realizaram anamnese, e responderam os questionários King’s Health 
Questionnaire (KHQ), o Incontinence Severity Index Questionnaire (ISI-Q), 
avaliação física com o teste do absorvente de uma hora, avaliação da função e 
manometria dos MAP. Após 48h, realizou-se a crioterapia intravaginal por 40 
segundos, em seguida foi realizada reavaliação por meio da avaliação da função 
e manometria dos MAP. O Teste de Shapiro–Wilk evidenciou uma distribuição 
não paramétrica dos dados, o teste de Wilcoxon foi utilizado para análise 
intragrupo e o teste de Spearman analisou possíveis correlações. O nível de 
significância adotado foi de 5%. Resultado: A mediana da idade foi de 47,00 anos 
(intervalo interquartil, 37,00 - 52,50), a severidade da IU foi Moderada de acordo 
com o ISI-Q, o domínio limitações físicas do KHQ foi de 50,00 (Intervalo 
Interquartil, 16,66 - 83,33). Após a aplicação da crioterapia foi observado 
aumento significativo no Power (p=0,000), Endurance (p=0,001), Repetitions 
(p=0,009), fast (p=0,004) e da segunda medida da manometria (p=0,032). 
Conclusão: A crioterapia parece ser um método eficaz para o ganho de 
propriocepção dos MAP nas mulheres com IUE da amostra. 
 
Palavras-chave: Incontinência urinária, Crioterapia, Propriocepção, Assoalho 

Pélvico. 

TITLE: EFFECT OF CRYOTHERAPY ON THE PROPRIOCEPTION OF 

MUSCLES OF THE PELVIC FLOOR. 

Abstract 

Objective: To evaluate the effect of cryotherapy on the proprioception of the pelvic 
floor muscles (PFM) in women with stress urinary incontinence (SUI). Methods: 
Longitudinal study with 33 women with SUI, over the age of 35, who underwent 
evaluation and intervention in two days. On the first day, the volunteers performed 
anamnesis, and answered the King’s Health Questionnaire (KHQ), the 
Incontinence Severity Index Questionnaire (ISI-Q), physical evaluation with the 
one-hour absorbent test, function assessment and PFM manometry. After 48h, 
intravaginal cryotherapy was performed for 40 seconds, then reassessment was 
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performed by assessing the function and manometry of the PFM. The Shapiro – 
Wilk test showed a non-parametric distribution of the data, the Wilcoxon test was 
used for intragroup analysis and the Spearman test analyzed possible 
correlations. The level of significance adopted was 5%. Result: The median age 
was 47.00 years (interquartile range, 37.00 - 52.50), UI severity was Moderate 
according to ISI-Q, the physical limitations domain of KHQ was 50.00 
(Interquartile range, 16.66 - 83.33). After the application of cryotherapy, a 
significant increase in Power (p = 0.000), Endurance (p = 0.001), Repetitions (p 
= 0.009), fast (p = 0.004) and the second manometry measurement (p = 0.032) 
was observed. Conclusion: Cryotherapy seems to be an effective method for 
gaining proprioception of PFM in women with SUI in the sample. 
 
Keywords: Urinary Incontinence, Cryotherapy, Proprioception, Pelvic Floor 
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TÍTULO: Avaliação do uso dos probióticos Lactobacillus casei e Lactobacillus 

acidophillus no tratamento da mucosite intestinal em modelo animal 

Resumo 

 

A mucosite intestinal é definida por uma inflamação complexa que acomete 
pacientes em quimioterapia. Tal estado causa dores abdominais, disbiose, 
náuseas, diarreia e desnutrição, que muitas vezes são causas de abandono do 
tratamento. Sabendo da necessidade dos pacientes oncológicos concluírem 
seus tratamentos quimioterápicos, buscou-se analisar a função protetora dos 
probióticos Lactobacillus casei e acidophilus, que naturalmente atuam 
protegendo o intestino. No estudo foram selecionados 32 camundongos swiss 
fêmeas, separados em quatro grupos: dois grupos experimentais - que sofreram 
indução da mucosite intestinal com o quimioterápico 5-Fluorouracil (5-FU), sendo 
tratados previamente por 15 dias com o probiótico Lactobacillus casei(grupo 1) 
e Lactobacillus acidophilus (grupo 2), um grupo controle positivo e um negativo. 
Ademais, foram realizadas análises histopatológicas e clínicas, além de testes 
de citocinas e do trânsito intestinal. Os dados foram submetidos a teste 
estatístico com significância de p<0,05 e em ambos os tratamentos 
experimentais testados apresentaram melhoras significativas nos testes de 
motilidade gastrointestinal e de citocinas. Contudo, o grupo experimental que 
utilizou o Lactobacillus casei apresentou resultados estatisticamente superiores 
aos do grupo com o Lactobacillus acidophillus em todos os testes realizados. 
Portanto, é possível afirmar que os probióticos estudados podem contribuir para 
a redução de algumas características da mucosite intestinal. 

 
 
Palavras-chave: Mucosite intestinal. 5-Fluorouracil. Probióticos. 

TITLE: Evaluation of the use of probiotics Lactobacillus casei and Lactobacillus 

acidophilus in the treatment of intestinal mucositis in an animal model 

Abstract 

 

Intestinal mucositis is defined by a complex inflammation that affects patients 
undergoing chemotherapy. Such condition causes abdominal pain, dysbiosis, 
nausea, diarrhea and malnutrition, which are often causes of treatment 
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abandonment. Knowing the need for cancer patients to complete their 
chemotherapy treatments, we sought to analyze the protective function of the 
probiotics Lactobacillus casei and acidophilus, which naturally act to protect the 
intestine. In the study, 32 female Swiss mice were selected, separated into four 
groups: two experimental groups - which underwent intestinal mucositis induction 
with the chemotherapeutic 5-Fluorouracil (5-FU), being previously treated for 15 
days with the probiotic Lactobacillus casei (group 1) and Lactobacillus 
acidophilus (group 2), a positive and a negative control group. In addition, 
histopathological and clinical analyzes were performed, in addition to cytokine 
and intestinal transit tests. The data were subjected to statistical tests with a 
significance of p<0.05 and in both experimental treatments tested showed 
significant improvements in gastrointestinal motility and cytokine tests. However, 
the experimental group that used Lactobacillus casei showed results statistically 
superior to those of the group with Lactobacillus acidophillus in all tests 
performed. Therefore, it is possible to state that the studied probiotics may 
contribute to the reduction of some characteristics of intestinal mucositis. 

 
 
Keywords: Mucositis. 5-Fluorouracil. Probiotics. 
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TÍTULO: ANÁLISE CLÍNICA DO RISCO DE FRATURA EM PACIENTES 

IDOSOS 

Resumo 

 

Objetivo: analisar o risco clínico de fratura óssea osteoporótica (FO) em 
pacientes idosos através do índice clínico de fratura FRAX (Fracture Risk 
Assessment Tool) e investigar sua associação com as variáveis sexo, hábitos, 
faixa etária, presença de doenças sistêmicas, uso de medicamentos e a 
realização ou não de atividades físicas. Metodologia: Foram incluídos 
indivíduos de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, que tinham realizado 
radiografia panorâmica digital no Serviço de Imagenologia do DOD-UFRN, no 
período de abril/2015 a maio/2019. Para obtenção dos dados clínicos os 
pacientes que se enquadravam nos critérios de inclusão foram convidados a 
participar da pesquisa e, os que aceitaram, tiveram acesso ao TCLE e o 
assinaram. Foi aplicado formulário de coleta de dados clínicos composto por 
anamnese e avaliação clínica. Os dados foram tabulados em planilhas do Excel 
e a análise estatística realizada a partir do programa SPSS. Resultados: O 
estudo incluiu 70 idosos com idades variando de 60 a 80 anos, 67,1% dos 
pacientes eram do sexo feminino e o risco de FO predominante foi baixo. O 
cálculo do FRAX, gerou as seguintes medianas: o risco de fratura maior 
osteoporótica foi de 4,2%, e da fratura de quadril foi 1,3%. Conclusão: O sexo 
feminino apresenta maior risco para FO, a idade e tempo de menopausa também 
estão relacionadas ao aumento do risco. 

 
 
Palavras-chave: Idoso. Radiografia panorâmica. Fraturas por osteoporose. 

TITLE: CLINICAL ANALYSIS OF THE RISK OF FRACTURE IN ELDERLY 

PATIENTS 

Abstract 
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Aim: analyze the clinical risk of osteoporotic bone fracture (OF) in elderly patients 
through the clinical fracture index FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) and 
investigate its association with the variables gender, habits, age group, presence 
of systemic diseases, use of medications and the performance or not of physical 
activities. Methodology: Individuals of both sexes, aged 60 or over, who had 
undergone digital panoramic radiography at the DOD-UFRN Imaging Service, 
from April / 2015 to May / 2019, were included. To obtain clinical data, patients 
who met the inclusion criteria were invited to participate in the research and those 
who accepted, had access to the TCLE and signed it. A clinical data collection 
form consisting of anamnesis and clinical evaluation was applied. The data were 
tabulated in Excel spreadsheets and the statistical analysis was performed using 
the SPSS program. Results: The study included 70 elderly people with ages 
ranging from 60 to 88 years, 67.1% of the patients were female and the 
predominant risk of OF was low. The FRAX calculation generated the following 
medians: the risk of major osteoporotic fracture was 4.2%, and hip fracture was 
1.3%. Conclusion: Women are at higher risk for OF, age and menopause 
duration are also related to increased risk. 

 
 
Keywords: Elderly. Panoramic radiography. Osteoporosis fractures. 
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TÍTULO: Mensuração da dor em neonatos durante punção arterial 

Resumo 

 

Objetivo: mensurar a dor em neonatos, durante a punção arterial, com utilização 
da escala Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) validada no Brasil. Método: trata-se 
de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo ensaio clínico randomizado 
controlado com três grupos onde encontra-se em andamento e por este motivo 
fora desenvolvido uma revisão de escopo sobre o tema. Para isto foi 
desenvolvido uma busca nas seguintes bases de dados: Cummulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana em Ciências 
da Saúde (LILACS) e National Library of Medicine (PUBMED), utilizando-se o 
operador booleano AND. Com um total de 1.651 elegeu-se 5 para compor o 
trabalho. Resultados: a utilização das escalas de avaliação da dor nos revelam 
dados consistentes da presença de dor, desconforto e estresse, não apenas 
quantificam, como também fornecem uma descrição precisa em relação ao uso 
das intervenções farmacológicas e não farmacológicas na dor do neonato. 
Considerações finais: por mais que se saiba da importância do instrumento da 
escala para a mensuração de dor em neonatos, muitos profissionais ainda não 
fazem o uso desta em seu ambiente de trabalho, o que precisa ser repensado, 
levando em consideração que as escalas desempenham importante papel na 
mensuração dessa dor. 

 
 
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Medição da Dor. 

Recém-Nascido. 

TITLE: MEASUREMENT OF PAIN IN NEONATES DURING ARTERIAL 

PUNCTURE 

Abstract 
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Objective: to measure pain in neonates during arterial puncture using the 
Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) validated in Brazil. Method: it is a study with a 
quantitative approach, of the type randomized controlled clinical trial with three 
groups where it is in progress and for this reason a scope review on the topic had 
been developed. For this, a search was developed in the following databases: 
Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Medical 
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latin American 
Literature in Health Sciences (LILACS) and National Library of Medicine 
(PUBMED), using the Boolean operator AND. With a total of 1,651, 5 were 
chosen to compose the work. Results and discussion: the use of pain assessment 
scales reveal consistent data on the presence of pain, discomfort and stress, not 
only quantify, but also provide an accurate description in relation to the use of 
pharmacological and non-pharmacological interventions in neonate pain. Final 
considerations: no matter how important the scale instrument is for the 
measurement of pain in neonates, many professionals still do not use it in their 
work environment, which needs to be rethought, taking into account that scales 
play an important role in measuring this pain. 

 
 
Keywords: Intensive Care Units, Neonatal. Measurement Pain. Infant, Newborn. 
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TÍTULO: Avaliação da dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé 

Resumo 

 

Objetivo: Avaliar a dor de indivíduos com queixas persistentes no retropé 
através da escala visual analógica (EVA). Metodologia: Estudo clínico, 
controlado, randomizado e duplo cego, com amostra de 66 pacientes com 
diagnóstico de dor persistente no retropé, onde o grupo chinelo customizado 
(CC) (n=34) recebeu um chinelo de tira customizado com peças podais e 
cobertura em couro sintético bege perfurado. O grupo chinelo liso (CL) (n=32) 
recebeu um chinelo de tira coberto com couro sintético bege perfurado, idêntico 
ao utilizado pelo grupo intervenção, porém sem as peças corretivas. Um 
fisioterapeuta realizou avaliação cega nos seguintes momentos: avaliação inicial 
(T0) e avaliação final, após 12 semanas (T12). A Escala Visual Analógica (EVA) 
foi utilizar para avaliar a dor. Resultados e Discussão: Os dados clínicos e 
sociodemográficos apresentaram homogeneidade entre os grupos para todas as 
variáveis analisadas, confirmando a eficácia do processo de randomização. Os 
resultados obtidos intragrupo para os grupos CC e CL apresentaram dor pela 
manhã e ao final do dia significativamente menor, com (p<0,001). Nos resultados 
obtidos entre os grupos, o grupo CC melhorou significativamente a dor sentida 
pela manhã através da variável EVA manhã (p = 0,016); sem diferenças entre os 
grupos para EVA no final do dia. Conclusão: As palmilhas posturais adaptadas 
em chinelos como forma de tratamento durante 12 semanas para dores 
persistentes no retropé, foram efetivas na melhora da dor. 

 
 
Palavras-chave: Dor no retropé. Palmilhas. Fisioterapia. Reumatologia. 

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

Abstract 

 

Objective: Assess the pain of individuals with persistent hindfoot complaints 
using the visual analog scale (VAS). Methodology: Clinical, controlled, 
randomized and double blind study, with a sample of 66 patients diagnosed with 
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persistent hindfoot pain, where the customized slipper group (CS) (n = 34) 
received a customized slipper with foot pieces and synthetic leather cover 
perforated beige. The flat slipper group (FS) (n = 32) received a strip slipper 
covered with perforated beige synthetic leather, identical to that used by the 
intervention group, but without corrective parts. A physical therapist performed 
blind assessment at the following times: initial assessment (T0) and final 
assessment, after 12 weeks (T12). The Visual Analogue Scale (VAS) was used 
by assessement the pain. Results and Discussion: Clinical and 
sociodemographic data showed homogeneity between groups for all variables 
analyzed, confirming the effectiveness of the randomization process. The intra-
group results for the CS and FS groups showed significantly less pain in the 
morning and at the end of the day, with (p <0.001). In the results obtained 
between the groups, the CS group significantly improved the pain felt in the 
morning through the variable VAS morning (p = 0.016), no differences between 
VAS groups in the end of day. Conclusion: The postural insoles adapted in 
slippers as a form of treatment for 12 weeks for persistent hindfoot pain were 
effective in improving it. 

 
 
Keywords: Hindfoot pain. Insoles. Physiotherapy. Rheumatology. 
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TÍTULO: Analise do grau de implantação do programa de tuberculose 

Resumo 

Objetivo: Avaliar o grau de implantação do Programa de Controle da Tuberculose 
na Atenção Primária à Saúde, no município de Natal, Rio Grande do Norte. 
Método: Trata-se de uma pesquisa avaliativa, de abordagem quantitativa, com 
ênfase no grau de implantação de programas. Participaram 96 enfermeiros, de 
48 unidades de saúde, com coleta de dados realizada de novembro de 2017 a 
fevereiro de 2018, através de questionário constituído de 62 questões. Os dados 
foram organizados e analisados através do programa Statistical Package for the 
Social Science, versão 22.0 IBM. Resultados: Foi possível identificar o grau de 
implantação do Programa de Controle da Tuberculose no município de Natal/RN 
como parcialmente implantado (62,85%). Para as dimensões Estrutura e 
Processo teve-se o mesmo grau de avaliação (61,80% e 63,17%, 
respectivamente). Em Estrutura, os recursos materiais foram classificados como 
implantados (86,92%); os recursos humanos, como parcialmente implantados 
(55,00%) e os recursos estruturais, com implantação incipiente (49,58%). 
Quanto à Processo, as atividades operacionais obtiveram o grau de parcialmente 
implantado (59,26%); as atividades de educação em saúde, incipiente (36,88%) 
e as atividades de sistemas de informação foram classificadas como implantadas 
(87,00%). Conclusões: Com base nos critérios relacionados à Estrutura e ao 
Processo, temos o programa de Tuberculose municipal de Natal como 
parcialmente implantado, revelando fragilidade nos recursos e atividades. 
 
Palavras-chave: Tuberculose, Avaliação em Saúde, Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: ANALYSIS OF THE DEGREE OF IMPLEMENTATION OF THE 

TUBERCULOSIS PROGRAM 

Abstract 

Objective: To evaluate the degree of implementation of the Tuberculosis Control 
Program in Primary Health Care, in the city of Natal, Rio Grande do Norte. 
Method: This is an evaluative research, with a quantitative approach, with 
emphasis on the degree of implementation of programs. 96 nurses participated, 
from 48 health units, with data collection carried out from November 2017 to 
February 2018, through a questionnaire consisting of 62 questions. The data 
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were organized and analyzed using the Statistical Package for the Social Science 
program, version 22.0 IBM. Results: It was possible to identify the degree of 
implementation of the Tuberculosis Control Program in the city of Natal / RN as 
partially implemented (62.85%). For the Structure and Process dimensions, the 
same degree of evaluation was obtained (61.80% and 63.17%, respectively). In 
Structure, material resources were classified as implemented (86.92%); human 
resources, as partially implemented (55.00%) and structural resources, with 
incipient implantation (49.58%). As for the Process, the operational activities 
obtained the degree of partially implemented (59.26%); health education 
activities, incipient (36.88%) and information systems activities were classified as 
implemented (87.00%). Conclusions: Based on the criteria related to Structure 
and Process, we have the municipal Tuberculosis program in Natal as partially 
implemented, revealing weaknesses in resources and activities. 
 
Keywords: Tuberculosis, Health Evaluation, Primary Health Care. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 367 

 

CÓDIGO: SB0354 

AUTOR: AMANDA BEATRIZ FERREIRA DAMASCENO 

ORIENTADOR: JULIANA DEO DIAS 

 

 

TÍTULO: A eutrofização reduz a diversidade de espécies de zooplâncton? 

Resumo 

 

A eutrofização é um processo que resulta do aumento dos nutrientes no 
ecossistema aquático, especialmente nitrogênio e fósforo, que acarreta em 
mudanças na estrutura das comunidades aquáticas. A fim de avaliar os efeitos 
da eutrofização sobre a diversidade do zooplâncton no reservatório de 
Gargalheiras (semiárido brasileiro), amostras de zooplâncton (rotíferos, 
cladóceros e copépodes) e variáveis limnológicas (clorofila-a, fósforo total e 
transparência) foram coletadas trimestralmente de 2011 a 2014 (n = 16) e, 
posteriormente analisadas em laboratório. Em geral, durante o período de 
estudo, o reservatório pode ser caracterizado como eutrófico. Vinte e sete 
espécies de zooplâncton foram identificadas. Os rotíferos tiveram a maior 
riqueza, enquanto os copépodes tiveram a maior densidade. Registramos uma 
correlação negativa e significativa entre o fósforo total e a transparência da água. 
A concentração de fósforo total foi negativamente correlacionada com a riqueza 
de copépodes calanóides e com a equitabilidade do zooplâncton, enquanto a 
transparência da água foi positivamente relacionada com a riqueza de 
cladóceros. A diversidade e equitabilidade do zooplâncton foram positivamente 
correlacionadas com a transparência da água. Dessa forma, mudanças nas 
variáveis limnológicas relacionadas à eutrofização promoveram alterações na 
comunidade zooplanctônica e uma menor diversidade. 

 
 
Palavras-chave: semiárido. reservatório. nutrientes. clorofila. transparência. 

TITLE: Does eutrophication reduce the diversity of zooplancton species? 

Abstract 

 

Eutrophication is a process that results from the increase of nutrients in the 
aquatic ecosystem, especially nitrogen and phosphorus, which causes changes 
in the structure of aquatic communities. In order to evaluate the effects of 
eutrophication on the zooplankton diversity in the Gargalheiras reservoir 
(Brazilian semiarid), samples of zooplankton (rotifers, cladocerans and 
copepods) and limnological variables (chlorophyll-a, total phosphorus and 
transparency) were collected quarterly from 2011 to 2014 (n = 16) and 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 368 

 

subsequently analyzed in laboratory. In general, during the study period, the 
reservoir can be used as eutrophic. Twenty-seven species of zooplankton have 
been identified. Rotifers had the greatest richness, while copepods had greatest 
density. We registered a negative and significant correlation between total 
phosphorus and water transparency. The concentration of total phosphorus was 
negatively correlated with the richness of calanoid copepods and with the 
evenness of zooplankton, while the transparency of the water was positively 
related to the richness of cladocerans. Zooplankton diversity and equitability were 
positively correlated with water transparency. Thus, changes in limnological 
variables related to eutrophication promoted changes in the zooplankton 
community and less diversity. 

 
 
Keywords: semiarid. reservoir. nutrients. chlorophyll. transparency. 
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TÍTULO: Quimioterapia antineoplásica: desenvolvimento e avaliação de um 

aplicativo em dispositivos móveis 

Resumo 

Dispositivos móveis são considerados praticamente onipresentes no cotidiano. 
Essa conectividade oferece um potencial significativo em diferentes áreas de 
aplicativos, incluindo cuidados de saúde, o qual têm se mostrado promissor na 
melhoria dos resultados para uma variedade de condições e comportamentos de 
saúde. Por outro lado, um dos mais graves desafios enfrentados pelos sistemas 
de saúde é capacitar e engajar pessoas com doenças crônicas para gerir a sua 
própria saúde e/ou programas terapêuticos. Estudos mostraram a influência do 
uso dos aplicativos na conscientização e direcionamento aos cuidados paliativos 
e das doenças crônicas, auxiliou discussões entre médicos e pacientes sobre o 
tema e proporcionou um cuidado mais próximo desses pacientes. Ainda, foi 
evidenciada a eficiência dos aplicativos para acompanhamento de pacientes 
ambulatoriais pós-operatórias de baixo risco de mama, o qual tem por objetivo 
reduzir os custos de saúde para pacientes e provedores. Assim, é nítida a 
influência e o caráter transformador que a tecnologia móvel pode agregar a vida 
desses pacientes, contribuindo para melhora na qualidade de vida. Entretanto, 
ainda é carente o conhecimento e a experiência nesse tema, devido a sua 
inovação e precariedade de literatura e relatos. Logo, esse estudo objetiva o 
desenvolvimento de um aplicativo que facilite a administração dos 
medicamentos antineoplásicos em domicílio e contribuir para o crescimento 
científico desse tema. 
 
Palavras-chave: Adesão medicamentosa; aplicativos móveis; educação médica; 

câncer 

TITLE: ChemoDay: a mobile care system for patients undergoing oral 

chemotherpy 

Abstract 

Mobile devices represent a significant presence in people's daily lives and are 
almost ubiquitous. This connectivity offers a tool in different areas of applications 
(apps), including health care which has shown profound improve in several health 
conditions and behaviors. Whereas one of the most important challenges that the 
health systems face is to evolve people with chronic disease with their condition 
and their health status and to take action on their own care. Studies shown the 
influence of the apps use to ameliorate the awareness of the palliative care and 
the chronic disease, to support the medical-patient’s discussion about the theme 
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and to promote a more intimate care. In addition, we could see their great 
efficiency to follow the low risk outpatients after breast cancer surgery, in reducing 
the cost of this care for patients and for the providers. Is clear this apps influence 
and the transforming power they could provide to this patients’ lives, playing an 
important role in a better treatment and their life quality. Otherwise, the literature 
is still poor on this theme. Therefore this study aim to develop an application to 
facilitate the oral antineoplasic drugs administration and contribute to this theme 
enhancement. 
 
Keywords: Patient Compliance; Mobile Applications; health education; cancer. 
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS EM SIMULAÇÃO CLÍNICA NA ÁREA 

DE IMUNIZAÇÃO PARA ESTUDANTES DE MEDICINA 

Resumo 

As estratégias de ensino utilizando metodologias ativas, como a simulação 
clínica, vem ganhando destaque. A simulação clínica apresenta melhores 
resultados quando comparado as estratégias mais tradicionais de aula expositiva 
e treino de habilidades, sendo possível aplicá-la no ensino da imunização. Trata-
se de um estudo metodológico com o objetivo de construir cenários de simulação 
clínica com ênfase na imunização, voltado para estudantes de graduação em 
Medicina. Os cenários foram construídos de acordo com sete critérios: 
conhecimento prévio do aluno, objetivos de aprendizagem, fundamentação 
teórica da atividade, preparo do cenário, desenvolvimento do cenário, debriefing 
e avaliação. Posteriormente, passarão por processo de validação, a partir da 
análise de experts na área de imunização e simulação clínica. Esse estudo 
mostrou-se bastante importante por fomentar o desenvolvimento de práticas de 
ensino utilizando a metodologia ativa no ensino médico. 

 
Palavras-chave: Educação Médica. Treinamento por Simulação. Imunização. 

TITLE: CONSTRUCTION OF SCENARIOS IN CLINICAL SIMULATION IN THE 

IMMUNIZATION AREA FOR MEDICINE STUDENTS 

Abstract 

The teaching strategies using active methodologies, such as clinical simulation, 
are gaining prominence. Clinical simulation shows better results when compared 
to more traditional lecture and skills training strategies, being possible to apply it 
in teaching immunization. This is a methodological study aimed at building clinical 
simulation scenarios with an emphasis on immunization, aimed at undergraduate 
medical students. The scenarios were built according to seven criteria: prior 
knowledge of the student, learning objectives, theoretical foundation of the 
activity, preparation of the scenario, development of the scenario, debriefing and 
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evaluation. Subsequently, they will undergo a validation process, based on the 
analysis of experts in field of immunization and clinical simulation. This study 
proved to be very important for promoting the development of teaching practices 
using the active methodology in medical teaching. 

 
Keywords: Education, Medical. Simulation Training. Immunization 
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TÍTULO: Estudo comparativo entre os fotossensibilizantes Azul de Metileno e 

Ftalocianina Cloro-alumínio utilizados na Terapia Fotodinâmica no tratamento de 

pacientes com Periodontite Crônica. 

Resumo 

 

Objetivos: Avaliar o efeito da Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDA) 
utilizando os fotossensibilizantes Cloro-Alumínio Ftalocianina (AlClFc) e Azul de 
Metileno (AM) adjuvante ao tratamento periodontal não cirúrgico sobre os 
parâmetros clínicos periodontais em pacientes com periodontite. Métodos: 
Neste ensaio clínico randomizado e duplo cego, foram avaliados 38 pacientes, 
que possuiam 2 ou 3 sítios periodontais doentes (PS≥5mm), totalizando 95 sítios, 
dentre os quais 25 eram do grupo controle (RACR), 42 do grupo teste 1 
(RACR+TFDA com AICIFc) e 28 do grupo teste 2 (RACR+TFDA com AM), com 
aplicação única da TFDA após finalização das sessões de RACR nos grupos 
teste. Índices orais (IPV e ISG) e parâmetros clínicos periodontais (ISS, PS e 
NIC) foram avaliados no Baseline e após 3 e 6 meses. Resultados: Houve 
aumento do IPV no grupo controle nos 6 meses de acompanhamento (p=0,003), 
e diminuições significativas nos grupos teste (p<0,001). ISG diminuiu 
significativamente entre baseline e 3 meses no grupo teste 2 (p<0,05). As 
reduções de ISS entre os grupos tiveram significância estatística apenas para 3 
meses de avaliação (p<0,05), a PS diminuiu significativamente em todos os 
grupos (p<0,05) e ganhos de inserção clínica apresentaram significância apenas 
para o grupo controle (p=0,015) e teste 2 (p<0,01). Conclusões: Não houve 
benefícios adicionais utilizando a TFDA adjuvante ao tratamento periodontal 
básico com os dois tipos de fotossensibilizantes. 

 
 
Palavras-chave: Fotoquimioterapia; Doença Periodontal; Resultado do 

Tratamento. 

TITLE: Comparative study between the photosensitizers Methylene Blue and 

Chloro-aluminum Phthalocyanine used in Photodynamic Therapy in the 

treatment of patients with Chronic Periodontitis. 

Abstract 
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Aim: To evaluate the effect of Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) using 
the photosensitizers Chlorine-Aluminum Phthalocyanine (AlClFc) and Methylene 
Blue (MB) adjuvant to non-surgical periodontal treatment on periodontal clinical 
parameters in patients with periodontitis. Methods: In this randomized and 
double-blind clinical trial, 38 patients were evaluated, with 2 or 3 diseased 
periodontal sites (PD≥5mm), totaling 95 sites, including 25 in the control group 
(SRP), 42 in the test group 1 (SRP + aPDT with AICIFc) and 28 from the test 
group 2 (SRP + aPDT with MB), with a single application of aPDT after completion 
of the SRP sessions in the test groups. Oral indices (PI and GBI) and periodontal 
clinical parameters (BOP, PD and CAL) were assessed at baseline and after 3 
and 6 months. Results: There was an increase in PI in control group on 6-month 
follow-up (p = 0.003), and significant decreases in test groups (p<0.001). BOP 
reductions between the groups had statistical significance only for 3 months of 
evaluation (p<0.05), the PD decreased completely in all groups (p<0.05) and 
gains of significant clinical attachment only for the control group (p=0.015) and 
test 2 (p<0.01). Conclusions: There were no additional benefits using aPDT as 
an adjunct to basic periodontal treatment with both types of photosensitizers. 

 
 
Keywords: Photochemotherapy; Periodontal Disease; Treatment Outcome. 
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TÍTULO: Monitoramento de peixes estuarinos coletados em praias atingidas por 

petróleo cru no Rio Grande do Norte em 2019 

Resumo 

Considerando a importância ecológica dos ambientes estuarinos e sua 
estruturação trófica, a ictiofauna presente nessas áreas possui um papel 
fundamental para a manutenção do ecossistema. Para além desse contexto, 
muitos grupos que habitam regiões estuarinas ou as frequentam ao longo de sua 
vida possuem grande importância social, principalmente pela ampla utilização 
para o consumo humano. Nesse sentido, e levando em conta o recente 
aparecimento de manchas de óleo em grande parte do litoral brasileiro e seu 
potencial de contaminação para os organismos marinhos e estuarinos, causada 
principalmente por hidrocarbonetos e metais pesados, se fez necessária a 
elaboração de um protocolo para ação imediata que auxilie no monitoramento 
continuo para uma melhor avaliação do impacto socioambiental gerado. 
 
Palavras-chave: Petóleo, HPA, Nordeste, Peixes, estuários, Protocolo de 

Contaminação 

TITLE: Monitoring of estuarine fish collected on beaches affected by crude oil in 

Rio Grande do Norte/2019 

Abstract 

Considering the ecological importance of estuarine environments and their 
trophic structure, the ichthyofauna present in these areas has a fundamental role 
in maintaining the ecosystem. In addition to this context, many groups that live in 
estuarine regions or frequent them throughout their lives have great social 
importance, mainly due to their wide use for human consumption. In this sense, 
and taking into account the recent appearance of oil stains in much of the 
Brazilian coast and its potential for contamination by marine and estuarine 
organisms, caused mainly by hydrocarbons and heavy metals, it was necessary 
to develop a protocol for action immediate assistance to assist in continuous 
monitoring for a better assessment of the socio-environmental impact generated. 
 
Keywords: Petroleum, PAH, Northeast, Fish, estuaries, Contamination Protocol 
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TÍTULO: Avaliação da composição da pele de catetos (Pecary tajacu) jovens 

criados em cativeiro e seu potencial para produção de couro de boa qualidade 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é a realização da análise da pele de catetos (Pecari 
tajacu) jovens e seu potencial para a produção de couro de boa qualidade. Foram 
utilizados cinco animais provenientes do Centro de Manejo de Animais Silvestres 
(CEMAS) com cinco meses de idade. Os animais foram abatidos após 
completados os cinco meses com o uso de pistola de dardo cativo e o abate foi 
realizado no setor de Tecnologia da Carne da Universidade Federal Rural do 
Semiárido (UFERSA). Após o abate, foram cortados fragmentos transversais da 
pele na região do pescoço, costado e lombo, com aproximadamente 1 cm de 
diâmetro e enviados para o Laboratório de Técnicas Histológicas do 
Departamento de Morfologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) para serem submetidas a processamento histológico. Por motivos da 
pandemia no período atual, o projeto não conseguiu dar continuidade às etapas 
posteriores ao processamento histológico e aguarda o retorno das atividades. 
Os resultados abordados no trabalho deram-se por análise de teses e artigos 
relacionados ao assunto cateto e os não constituintes da carcaça, enfatizando 
os motivos para a realização do presente estudo. 
 
Palavras-chave: cateto, pele, qualidade da pele, cativeiro. 

TITLE: Evaluation of the skin composition of young peccary (Pecary tajacu) bred 

in captivity and its potential for producing good quality leather 

Abstract 

 

The objective of this work is to carry out the analysis of the skin of collared 
peccaries (Pecari tajacu) and its potential for the production of good quality 
leather. Five animals from the Center for the Management of Wild Animals 
(CEMAS), with five months old, were used. The animals were slaughtered after 
five months with the use of a captive dart pistol and the slaughter was carried out 
in the Meat Technology sector of the Federal Rural University of the Semi-Arid 
(UFERSA). After slaughter, transverse skin fragments in the neck, side and loin 
area, approximately 1 cm in diameter, were cut and sent to the Histological 
Techniques Laboratory of the Morphology Department of the Federal University 
of Rio Grande do Norte (UFRN) to be submitted to histological processing. For 
reasons of the pandemic in the current period, the project was unable to continue 
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the steps after the histological processing and awaits the return of activities. The 
results addressed in the study were based on the analysis of theses and articles 
related to the subject of collagen and the non-constituents of the carcass, 
emphasizing the reasons for carrying out the present study. 

 
 
Keywords: peccary, skin, skin quality, captivity. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA FORÇA MUSCULAR DOS EXTENSORES DE 

JOELHO SOBRE A VELOCIDADE DA MARCHA E CAPACIDADE FUNCIONAL 

DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

 

Introdução: A manutenção da marcha normal depende, dentre outros fatores, 
do torque da musculatura que compõe os membros inferiores, sobretudo do 
quadríceps femoral. Em adultos com AVC, o pico de torque isométrico de todo 
membro inferior mais afetado se mostrou ser menor se comparado ao outro 
membro. Objetivo: Analisar a influência do torque muscular dos extensores de 
joelho de indivíduos com AVC crônico relacionando com velocidade da marcha 
e capacidade funcional. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional 
análise de caráter transversal, no qual 29 indivíduos com sequelas de AVC foram 
avaliados quanto ao torque muscular por dinamometria isocinética, velocidade 
da caminhada, pelo teste de caminhada de 10 metros, e a capacidade funcional, 
pelo de caminhada de 2 minutos. Resultados: Os resultados deste estudo 
apresentou correlação moderada entre o pico de torque dos extensores de joelho 
do membro parético com a velocidade de caminhada (r=0,660; p<0,01) e 
capacidade funcional (r=0,666;p<0,01). No membro não parético, houve 
correlação apenas com a capacidade funcional (r=0,424;p<0,05), apesar de ter 
se apresentado divergente dos dados da literatura. Conclusão: O estudo 
demonstrou que o pico de torque do membro parético parece ter mais influência 
sobre a capacidade funcional e velocidade de caminhada. 

 
 
Palavras-chave: Força muscular.Distúrbios neurológicos da marcha.Capacidade 

funcional. 

TITLE: INFLUENCE OF THE KNEE EXTENSORS MUSCLE STRENGTH ON 

THE WALKING SPEED AND FUNCTIONAL CAPACITY OF INDIVIDUALS WITH 

STROKE 

Abstract 
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Introduction: The maintenance of normal gait depends, among other factors, on 
the muscles strength of the lower limbs, especially the quadriceps femoris. In 
adults with stroke, the peak isometric torque of all affected lower limbs is shown 
to be lower compared to the other limb. Objective: To analyze the influence of 
the muscle torque of the knee extensors of individuals with chronic stroke relating 
to gait speed and functional capacity. Methodology: This is an observational 
cross-sectional study, in which 29 stroke sequelae individuals were evaluated 
about the muscle torque by isokinetic dynamometry, walking speed, by the 10-
meter walking test, and functional capacity, by the 2 minute walking test. Results: 
The results of this study show moderate correlation between the peak torque of 
knee extensors of the paretic limb with walking speed (r=0.660; p<0.01) and 
functional capacity (r = 0.666; p <0.01). In the non-paretic limb, there was 
correlation only with functional capacity (r = 0.424; p <0.05), despite having 
disagreed from data in the literature. Conclusion: The study demonstrated the 
peak torque of the paretic limb seems to have more influence on the functional 
capacity and walking speed. 
 
  
 
Keywords: Peak torque. Neurological gait disturbances. Functional capacity. 
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TÍTULO: Resistência e resiliência do coral Siderastrea stellata a eventos de 

soterramento 

Resumo 

Os ecossistemas recifais são importantes devido aos bens e serviços que nos 
beneficiam com a pesca, turismo, proteção costeira e várias substâncias 
utilizáveis. Os corais são um dos principais bioconstrutores de recifes, porém 
eles estão sendo afetados pelos impactos antrópicos, como o aumento da 
temperatura que causa branqueamento e o deixa debilitado e suscetível a morte. 
Outro fator estressante aos corais é o soterramento, que branqueia, sufoca e 
raspa o tecido dos corais. A espécie Siderastrea stellata é considerada uma das 
mais resistentes e abundantes dos recifes rasos da costa brasileira, é capaz de 
sobreviver em ambientes estressantes, como as poças de maré. Neste trabalho, 
monitoramos 11 colônias de S. stellata em uma poça de maré, localizada em 
Natal - RN que sofre com eventos de soterramento, analisamos dados bióticos 
e abióticos para entender como a espécie reage aos soterramentos ao longo do 
tempo. Encontramos que os eventos de soterramento são causados pelas 
direções leste-nordeste e leste de vento e norte e nordeste de ondulação, o que 
afetou diretamente a saúde das colônias. Por outro lado, as colônias 
apresentaram uma rápida recuperação mostrando alta resiliência da espécie. 
Isso indica que os corais dos recifes rasos do Nordeste podem suportar melhor 
as mudanças climáticas do que outras espécies mais sensíveis a condições 
estressantes. Este trabalho se relaciona com os objetivos 13 e 14 da Agenda 
2030 da ONU. 
 
Palavras-chave: Poça de maré; Monitoramento; Vento; Ondulação; Nordeste; 

Brasil 

TITLE: Resistance and resilience of the coral Siderastrea stellata to burial events 

Abstract 

 

Reef ecosystems are critical for the goods and services they provide us, including 
fisheries, tourism, and coastal protection and potentially bioactive compounds. 
Corals are among the main reef bioconstructors, but in the past decades have 
suffered due to anthropogenic impacts, such as increasing temperatures, causing 
bleaching events and leaving them more susceptible to mortality. Another 
common stressor to corals is burying events, which bleaches, suffocates and 
scrapes the corals´ tissue. The coral Siderastrea stellata is considered one of the 
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most resistant and abundant of shallow reefs on the Brazilian coast, and is able 
to survive in stressful environments, such as tide pools. In this work, we 
monitored 11 colonies of S. stellata at a tide pool, located in Natal-RN that suffers 
from burying events. We have analyzed biotic and abiotic data to understand how 
the species reacts to burials over time. We found that the burying events are 
caused by the East-Northeast and East directions of wind and North and 
Northeast waves. This directly affected coral health, which showed a rapid 
recovery after the burial event ended, demonstrating a high resilience of the 
species. This suggest that corals from shallow reefs in the Northeast Brazil could 
be less impacted by repeated bleaching events caused by climate change in 
comparison to other species. 

 
 
Keywords: Tidepool; Monitoring; Wind; Wave; Northeast; Brazil 
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TÍTULO: TRABALHO NA CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM SIMULADOR 

DE BAIXO CUSTO PARA TREINAMENTO DE COMPRESSÕES NA 

REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 

Resumo 

INTRODUÇÃO: No cenário nacional e internacional, o uso da simulação clínica 
tem feito parte do contexto das capacitações relacionadas a Parada 
Cardiorrespiratória e a Ressuscitação Cardiopulmonar. No contexto Latino-
americano, ainda há dificuldades na aquisição de simuladores e manequins para 
o treino de habilidades médicas devido aos custos elevados para aquisição e 
manutenção dessas tecnologias. OBJETIVO: Desenvolver, testar e validar um 
simulador de baixo custo, de baixa fidelidade, para o treinamento de 
ressuscitação cardiopulmonar em adultos. MÉTODOS: Será realizado em duas 
fases, a saber: 1ª fase - pesquisa-ação, de caráter aplicado, exploratório e de 
abordagem qualitativa; na 2ª fase, o estudo será metodológico de validação do 
simulador. RESULTADOS: O projeto foi paralisado na fase de construção e 
posterior validação devido à pandemia. Foram realizadas a revisão de literatura, 
a submissão e aprovação do projeto ao Comitê de Ética (parecer nº 3.918.121), 
a pesquisa mercadológica de preços de simuladores de RCP, o planejamento 
para a fase de construção e atividades vinculadas à Iniciação Científica, como 
participação em grupo de pesquisa, congressos, produção de resumos, artigos 
e capítulos de livro. CONCLUSÃO: Apesar das barreiras enfrentadas na 
segunda metade do planejamento proposto, foi percebido ganho, estímulo e 
desenvolvimento de habilidades importantes para o bom desempenho da 
iniciação científica. 
 
Palavras-chave: Simulação. Tecnologia de baixo custo. Ressuscitação 

Cardiopulmonar. 

TITLE: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A LOW-COST SIMULATOR 

FOR TRAINING COMPRESSIONS IN CARDIOPULMONARY 

RESUSCITATION 

Abstract 

INTRODUCTION: In the national and international scenario, the use of clinical 
simulation has been part of the context of training related to Cardiorespiratory 
Arrest and Cardiopulmonary Resuscitation. In the Latin American context, there 
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are still difficulties in acquiring simulators and mannequins for training medical 
skills due to the high costs of acquiring and maintaining these technologies. 
OBJECTIVE: To develop, test and validate a low-cost, low-fidelity simulator for 
cardiopulmonary resuscitation training in adults. METHODS: It will be carried out 
in two phases: 1st phase - action research, applied, exploratory and with a 
qualitative approach; in the 2nd phase, the study will be a methodological for 
validating the simulator. RESULTS: The project was halted in the construction 
phase and subsequent validation due to the pandemic. Literature review, 
submission and approval of the project to the Ethics Committee, research on CPR 
simulators prices, planning for the construction phase and activities related to 
Scientific Initiation, such as participation in research group, congresses, 
production of abstracts, articles and book chapters. CONCLUSION: Despite the 
barriers faced in the second half of the proposed planning, gains, encouragement 
and development of important skills for the good performance of scientific 
initiation were perceived. 
 
Keywords: Simulation. Low Cost Technology. Cardiopulmonary Resuscitation. 
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TÍTULO: Horta Inteligente: uso da fibra de coco como substrato 

Resumo 

Muito se debate, hoje em dia, sobre alimentação saudável, longe de agrotóxico 
ou produtos industrializados. Esse tema vem sendo abordado das mais diversas 
maneiras e sendo alvo de diferentes tipos de pesquisas. Desta forma, objetiva-
se com este trabalho desenvolver um equipamento que permite ao usuário a 
experiência da criação de hortas domiciliares, com auxílio de chatbots e da 
autonomia dos processos de irrigação, utilizando a fibra do coco verde como 
substrato. A fibra de coco vem sendo amplamente utilizada devido às suas 
propriedades de retenção de água e aeração do meio de cultivo. Nomeada de 
Olga, a horta inteligente, foi confeccionada e testada, apresentando resultados 
esperados tanto em sua parte agronômica, quanto na automação, os quais foram 
observados através da germinação das plantas cultivadas e o controle preciso 
do consumo de água. Ademais, a Olga fortifica a ideia de uma alimentação 
saudável no convívio diário com as pessoas, além de apresentar praticidade e 
conforto.  
 
Palavras-chave: Olga. Automação de hortas. Chatbot. 

TITLE: Smart Garden: use of coconut fiber as a substrate 

Abstract 

Much is debated, today, about healthy eating, far from pesticides or industrialized 
products. This topic has been approached in many different ways and has been 
the target of different types of research. Thus, the aim of this work is to develop 
equipment that allows the user to experience home gardening, with the help of 
chatbots and the autonomy of irrigation processes, using green coconut fiber as 
a substrate. Coconut fiber has been widely used due to its water retention and 
aeration properties. Named Olga, the smart garden was built and tested, showing 
expected results both in its agronomic part and in automation, which were 
observed through the germination of cultivated plants and the precise control of 
water consumption. In addition, Olga strengthens the idea of healthy eating in the 
daily contact with people, in addition to presenting practicality and comfort.  
 
Keywords: Olga. Automation of gardens. Chatbot. 
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TÍTULO: EFEITO DA SALINIDADE NO SOLO CULTIVADO COM SORGO 

MEDIANTE APLICAÇÃO DE COBERTURAS MORTAS. 

Resumo 

 

O uso de cobertura morta no solo é uma prática recomendada, em particular nas 
regiões semiáridas, contribuindo para a melhoria do desempenho das culturas, 
redução das perdas de água do solo e redução da erosão superficial. Foram 
avaliados três tipos de cobertura morta: palha de carnaúba, pó de serra e 
mulching plástico, e quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação: 
0, 2, 4 e 6 dS m-1. O delineamento experimental a ser utilizado é o inteiramente 
casualizado com quatro repetições no esquema fatorial 3 x 4, totalizando 12 
tratamentos. 

 
 
Palavras-chave: Semiárido, cobertura morta, salinidade, condutividade elétrica. 

TITLE: EFFECT OF SALINITY ON SOIL CULTIVATED WITH SORGHUM 

APPLICATION OF DEAD COVERINGS 

Abstract 

 

The use of mulch in the soil is a recommended practice, particularly in semi-arid 
regions, contributing to the improvement of crop performance, reducing soil water 
losses and reducing surface erosion. Three types of mulch were evaluated: 
carnauba straw, saw dust and plastic mulching, and four levels of electrical 
conductivity of irrigation water: 0, 2, 4 and 6 dS m-1. The experimental design to 
be used is completely randomized with four replications in a 3 x 4 factorial 
scheme, totaling 12 treatments. 

 
 
Keywords: Semiarid, mulch, salinity, electrical conductivity. 
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DO EFEITO DA TERAPIA COM NISTATINA 

SOLUÇÃO E TERAPIA FOTODINÂMICA NO TRATAMENTO DA CANDIDOSE 

ERITEMATOSA ORAL 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A candidose eritematosa oral é uma infecção fúngica mais 
frequente em usuários de prótese. Certos os pacientes exibem resistência ao 
tratamento convencional. Novas terapias vêm surgindo como alternativas para o 
seu tratamento, como a terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa). OBJETIVO: 
Analisar a eficácia da TDFa no tratamento da candidose eritematosa oral em 
comparação com o tratamento convencional a base de nistatina. 
METODOLOGIA: O estudo consiste em um ensaio clínico,controlado e 
randomizado, realizado por meio de um estudo clínico e análise microbiológica 
em pacientes diagnosticados com candidose eritematosa oral, divididos entre 
grupo controle - tratados com suspensão oral de nistatina e grupo caso com 
sessões deTFDa. Os pacientes foram avaliados quanto a eficácia do tratamento, 
através da aplicação de um índice clínico, além de serem realizadas análises 
microbiológicas, em períodos pré-estabelecidos (7,14,21 e 30 dias). 
RESULTADOS: Dos 41 pacientes analisados( 18 grupo controle e 23 do grupo 
caso), 32 (78%) obtiveram sucesso dos tratamentos utilizados. Clinicamente, 
lesões leves e moderadas regrediram. Não houve diferenças estatisticamente 
significativa entre os grupos. CONCLUSÃO: O TFDa mostrou-se eficaz no 
tratamento da candidose eritematosa e uma alternativa aos tratamentos 
convencionais. 
 
Palavras-chave: Candidíase Bucal. Tratamento.Terapia fotodinâmica. Nistatina. 

TITLE: USE OF ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE 

TREATMENT OF ORAL CANDIDOSIS: TESTING, CONTROLLED AND 

RANDOMIZED 

Abstract 

INTRODUCTION: Oral erythematous candidiasis is a fungal infection more 
frequent in prosthesis users. Certain patients exhibit resistance to conventional 
treatment. New therapies have emerged as alternatives for its treatment, such as 
antimicrobial photodynamic therapy (PDT). AIM:Analysis in patients diagnosed 
with oral erythematous candidiasis, who were divided into a control group, treated 
with oral nystatin suspension, and an intervention group, treated with aPDT 
sections. METHODS: The study consists of a clinical trial, controlled and 
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randomized, performed through a clinical study and microbiological analysis in 
patients diagnosed with oral erythematous candidiasis, divided between control 
group - treated with oral suspension of nystatin and case group with sessions of 
TFDa. Patients were evaluated for the effectiveness of the treatment, through the 
application of a clinical index, in addition to being carried out microbiological 
analyzes, in pre-established periods (7,14,21 and 30 days). RESULTS: Of the 41 
patients analyzed (18 in the control group and 23 in the case group), 32 (78%) 
were successful in the treatments used. Clinically, mild and moderate lesions 
regressed. There were no statistically significant differences between groups. 
CONCLUSION: TFDa proved to be effective in the treatment of erythematous 
candidiasis and an alternative to conventional treatments. 
 
Keywords: Candidiasis, Oral.Therapy.Photochemotherapy.Nystatin. 
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TÍTULO: Programas de Desenvolvimento Docente para a Educação 

Interprofissional: uma revisão da literatura 

Resumo 

A EIP é definida como a oportunidade educacional em que membros de 
diferentes profissões da saúde aprendem em conjunto, de forma colaborativa, a 
fim de melhorar a qualidade dos cuidados em saúde. Para que ocorra a 
implementação da EIP nos cursos de saúde, são necessários docentes 
capacitados para mediar este novo processo de ensino-aprendizagem. Essa 
pesquisa é guiada pela seguinte pergunta norteadora: quais as principais 
aprendizagens e recomendações sugeridas pelos programas de 
desenvolvimento docente para a EIP? A pesquisa tem como objetivo discutir as 
aprendizagens e recomendações indicadas por programas de desenvolvimento 
docente para a EIP em saúde. O estudo é uma revisão narrativa de literatura e 
faz parte do plano de trabalho de iniciação científica do primeiro autor. A 
pesquisa foi guiada por seis etapas: escolha do tema, definição dos termos de 
buscas, escolha dos bancos de dados, seleção dos estudos, organização dos 
resultados, escrita e sistematização da revisão. Os estudantes cada vez mais 
ganham papel central no processo de ensino e o professor assume um papel de 
líder e, principalmente, de facilitador. Contudo, muitos profissionais que 
assumem o cargo de docente são despreparados para assumirem as 
responsabilidades inerentes ao seu cargo em um currículo pautado na EIP. 
Nessa perspectiva, é possível perceber a importância do desenvolvimento dos 
cursos de preparação docente. A partir destes, os professores poderão entender 
com maior veemência os preceitos da EIP. 
 
Palavras-chave: Educação Interprofissional; Desenvolvimento Docente; 

Educação Superior 

TITLE: Faculty Development Programs for Interprofessional Education: a 

literature review 

Abstract 

 

IPE is defined as the educational opportunity in which members of different health 
professions learn together, collaboratively, in order to improve the quality of 
health care. For the implementation of IPE in health courses, trained teachers are 
needed to mediate this new teaching-learning process. This research is guided 
by the following guiding question: what are the main learnings and 
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recommendations suggested by the teacher development programs for IPE? The 
research aims to discuss the learning and recommendations indicated by teacher 
development programs for EIP in health. The study is a narrative literature review 
and is part of the first author's scientific initiation work plan. The research was 
guided by six steps: choice of theme, definition of search terms, choice of 
databases, selection of studies, organization of results, writing and 
systematization of the review. More and more students gain a central role in the 
teaching process and the teacher assumes the role of leader and, mainly, of 
facilitator. However, many professionals who assume the teaching position are 
unprepared to assume the responsibilities inherent to their position in a 
curriculum based on the IPE. From this perspective, it is possible to perceive the 
importance of developing teacher preparation courses. From these, teachers will 
be able to understand the precepts of EIP more strongly. 

 
 
Keywords: Interprofessional Education; Faculty Development; Higher Education. 
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TÍTULO: Estudo genético epidemiológico de polimorfismos relacionados com a 

obesidade no Rio Grande do Norte 

Resumo 

A patogênese da obesidade é claramente complexa, envolvendo múltiplas 
interações entre fatores comportamentais, ambientais e genéticos. Os genes 
estão envolvidos na homeostase energética e afetam a ingestão, o gasto e o 
armazenamento de calorias. As variantes genéticas influenciam o 
comportamento alimentar, o paladar e a saciedade e o acúmulo de evidências 
tem implicado fortemente na presença de um componente genético que 
desempenha um papel importante no risco para sobrepeso e obesidade. Neste 
cenário alia-se a nutrigenética, que é uma ciência que avalia as interações entre 
hábitos dietéticos e o perfil genético de cada indivíduo. A utilização desta 
informação nos mostrará a predisposição de determinado paciente ou população 
para obesidade e a estas variantes devem ser integradas á informações de 
características físicas e a informação comportamental. Assim, o presente 
trabalho tem por objetivo fazer um levantamento retrospectivo da frequência 
alélica, haplótipa, de 27 variantes genéticas de 15 genes de um teste de 
nutrigenética já realizado em parceria com o Núcleo de Genética (NUGEN) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O resultado obtido, 
designado de perfil genético pode contribuir de forma determinante para a 
elaboração de um planejamento nutricional personalizado e ao mesmo tempo 
para ações de promoção a saúde à nível populacional. 
 
Palavras-chave: Obesidade, polimorfismo, nutrigenética. 

TITLE: Epidemiological genetic study of polymorphisms related to obesity in rio 

grande do norte. 

Abstract 

The pathogenesis of obesity is clearly complex, involving multiple interactions 
between behavioral, environmental and genetic factors. Genes are involved in 
energy homeostasis and affect calorie intake, expenditure and storage. Genetic 
variants influence eating behavior, taste and satiety, and the accumulation of 
evidence has strongly implicated the presence of a genetic component that plays 
an important role in the risk of overweight and obesity. In this scenario, 
nutrigenetics is combined, which is a science that assesses the interactions 
between dietary habits and the genetic profile of each individual. The use of this 
information will show us the predisposition of a specific patient or population for 
obesity and these variants should be integrated with information on physical 
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characteristics and behavioral information. Thus, the present work aims to make 
a retrospective survey of the allelic, haplotypic frequency, of 27 genetic variants 
of 15 genes from a nutrigenetics test already carried out in partnership with the 
Nucleus of Genetics (NUGEN) of the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN). The result obtained, called a genetic profile, can make a decisive 
contribution to the development of personalized nutritional planning and, at the 
same time, to health promotion actions at the population level. 
 
Keywords: Obesity, polymorphism, nutrigenetics. 
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TÍTULO: PLANO DE TRABALHO 01 - ANÁLISE DE CONTEÚDO SOBRE 

VIOLÊNCIA E ESTRESSE NO TRABALHO DE PROFESSORES 

Resumo 

No contexto da violência escolar, ressalta-se a violência sofrida pelo corpo 
docente, expressas na forma da violência psicológica, física e estatal. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar os impactos dos da violência escolar na 
saúde ocupacional do profissional docente. Trata-se de um estudo qualitativo do 
tipo exploratório-descritivo, com base no método hermenêutico-dialético. 
Realizado em escolas da rede básica de ensino público, do município de Santa 
Cruz/RN. Tendo como população do estudo 18 professores desta rede de 
ensino. A coleta de dados ocorreu por meio da estratégia de Grupos Focais entre 
os meses de dezembro de 2017 a abril de 2018. O material obtido por meio das 
gravações foi inicialmente transcrito e posteriormente organizado em um corpus 
textual, para análise no software IRAMUTEQ, para categorização dos discursos 
adotou-se a metodologia de Análise de Conteúdo. Com base nos dados emergiu 
a categoria temática “Impacto da violência escolar na saúde dos professores”. A 
análise dos dados aponta as consequências da violência escolar sofrida pelos 
docentes, dentre elas desgaste emocional e físico, além do adoecimento 
(diabetes, hipertensão, gastrite nervosa, entre outros), repercutindo na 
capacidade ocupacional e na satisfação com a sua profissão. Faz-se necessário 
buscar estratégias de minimização dos conflitos, maior apoio pedagógico e a 
assistência de profissionais de saúde ao docente buscando reduzir as sequelas 
ocasionadas pela violência escolar. 
 
Palavras-chave: Violência na escola; Violência contra professor; Saúde do 

trabalhador. 

TITLE: Impacts of occupational stressors resulting from school violence on the 

health of teaching professionals 

Abstract 

In the context of school violence, the violence suffered by the faculty is 
highlighted, expressed in the form of psychological, physical and state violence. 
This paper aims to analyze the impacts of school violence on the occupational 
health of the teaching professional. It is an exploratory-descriptive qualitative 
study, based on the hermeneutic-dialectic method. Held in public primary 
schools, in the municipality of Santa Cruz / RN. The study population included 18 
teachers from this school network. Data collection occurred through the Focus 
Groups strategy between the months of December 2017 to April 2018. The 
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material obtained through the recordings was initially transcribed and later 
organized in a textual corpus, for analysis in the IRAMUTEQ software, for 
categorization of the speeches the Content Analysis methodology was adopted. 
Based on the data, the thematic category “Impact of school violence on teachers' 
health” emerged. The analysis of the data points out the consequences of school 
violence suffered by teachers, including emotional and physical exhaustion, in 
addition to illness (diabetes, hypertension, nervous gastritis, among others), 
reflecting on occupational capacity and satisfaction with their profession. It is 
necessary to seek strategies to minimize conflicts, greater pedagogical support 
and the assistance of health professionals to teachers, seeking to reduce the 
consequences caused by school violence. 
 
Keywords: School violence; Violence against teachers; Worker's health. 
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TÍTULO: Metodologias de ensino-aprendizagem adotadas pelo PET-Saúde 

Interprofissionalidade para o desenvolvimento do competências colaborativas 

Resumo 

 

O atual modelo de formação dos cursos da área da saúde corrobora para uma 
assistência hierarquizada, com pouca ou nenhuma integração entre as 
profissões. A Educação Interprofissional (EIP), tem sido amplamente pesquisada 
e estudada em todo o mundo por fornecer subsídios teórico-conceituais e 
metodológicos capazes de formar profissionais mais aptos à colaboração no 
trabalho em equipe. A pesquisa foi orientada pela seguinte pergunta: quais as 
contribuições das metodologias ativas de ensino aprendizagem para a educação 
interprofissional no desenvolvimento de competências colaborativas? Trata-se 
de uma revisão de literatura do tipo narrativa e foi orientada pelos seguintes 
passos: 1 - Definição de um tópico ou tema; 2 – Definição dos termos de busca 
e banco de dados; 3 – Análise e avaliação da fonte de informação; 4 – 
Organização e síntese da literatura e 5 – Escrita, análise e refinamento da 
literatura: os dados foram organizados em categorias e analisados à luz do 
referencial que trabalha com avaliação em iniciativas de EIP. O uso de 
ferramentas educacionais como as metodologias ativas têm sido cada vez mais 
utilizadas a fim de propor uma aprendizagem mais interativa e colaborativa. A 
implementação de metodologias ativas de aprendizagem é um desafio iminente 
para as instituições de ensino superior, mas é possível concluir com a revisão 
que os métodos adotados são muito eficazes em promover conhecimento e 
desenvolver competências colaborativas aos alunos. 

 
 
Palavras-chave: Educação Interprofissional; Aprendizagem ativa; Ensino 

Superior; 

TITLE: Active teaching-learning methodologies in interprofessional education 

initiatives in health education 

Abstract 

The current model of training courses in the health field supports a hierarchical 
assistance, with little or no integration between professions. Interprofessional 
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Education (IPE), has been widely researched and studied all over the world for 
providing theoretical-conceptual and methodological subsidies capable of 
training professionals better able to collaborate in teamwork. The research was 
guided by the following question: what are the contributions of active teaching-
learning methodologies to interprofessional education in the development of 
collaborative skills?. It is a literature review of the narrative type and was guided 
by the following steps: 1- Definition of a topic or theme; 2-Definition of search 
terms and database; 3-Analysis and evaluation of the information source; 4- 
Literature organization and synthesis and 5- Literature writing, analysis and 
refinement: the data were organized into categories and analyzed in the light of 
the framework that works with evaluation in IPE initiatives. The use of educational 
tools such as active methodologies has been increasingly used in order to 
propose more interactive and collaborative learning. The implementation of active 
learning methodologies is an imminent challenge for higher education institutions, 
but it is possible to conclude with the review that the methods adopted are very 
effective in promoting knowledge and developing collaborative skills for students. 

 
Keywords: Interprofessional Education; Active learning; University education; 
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TÍTULO: Produção científica nacional sobre a mastigação dos idosos na 

fonoaudiologia: uma revisão bibliométrica 

Resumo 

 

Objetivo: Analisar o perfil da produção científica sobre a mastigação dos idosos 
nos periódicos brasileiros, no período de 2010 a 2020. Método: Trata-se de uma 
pesquisa de revisão bibliográfica, de tipo descritiva, com análise bibliométrica. A 
busca foi realizada a partir do cruzamento dos descritores “mastigação AND 
idoso OR envelhecimento” aplicando, na sequência, a seletividade para os 
critérios de inclusão. Foram considerados quatro grupo de variáveis: 
identificação da publicação, características dos autores, tipo de estudo e 
aspectos bibliométricos. Resultado: Foram identificados 275 estudos, sendo 
excluídos 266 por não cumprirem os critérios de inclusão, sendo selecionados 9 
artigos para leitura final do texto completo e análise bibliométrica. As instituições 
com maior número de estudos se encontram na região Sul do Brasil, assim como 
seus autores. A respeito da metodologia dos trabalhos analisados, obteve-se 
maioria com abordagem quantitativa, do tipo transversal e com amostras de 31 
a 60 idosos. Os periódicos com maior número de publicação foram os 
especializados em fonoaudiologia. Conclusão: Este estudo constatou grande 
polarização das publicações na Região Sul, em especial nas universidades 
públicas do estado do Rio Grande do Sul. Houve predomínio da abordagem 
quantitativa e de estudos transversais. Ademais, observa-se a escassez de 
estudos, voltados a área da fonoaudiologia, que abordem a mastigação do idoso. 

 
 
Palavras-chave: Mastigação. Idoso. Envelhecimento. Bibliometria. 

TITLE: National scientific production on mastigation of the elderly in Speech, 

Language, Hearing Sciences: a bibliometric review 

Abstract 

 

Objective: To analyze the profile of scientific production on the elderlies’ chewing 
in Brazilian journals, between 2010 and 2020. Method: This is a bibliographic 
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review research, descriptive type, with bibliometric analysis. The search was 
carried out from the crossing the descriptors "mastication AND elderly OR aging" 
subsequently applying selectivity for inclusion criteria. Four groups of variables 
were considered: publication identification, authors’ carachteristics, study type 
and bibliometric aspects. Result: 275 studies were identified, 266 were excluded 
for not meeting the inclusion criteria, and 9 were chosen for final reading of the 
full text and bibliometric analysis. The institutions with the largest number of 
studies are located in the South region of Brazil, just like their authors. Regarding 
the methodology of the analyzed studies, the majority was obtained with a 
quantitative approach, cross-sectional type and with 31 to 60 elderly people. The 
journals with the highest number of publications were those specialized in speech 
therapy. Conclusion: This study found great polarization of publications in the 
South Region, especially in public universities in the state of Rio Grande do Sul. 
There was a predominance of the quantitative approach and cross-sectional 
studies. Furthermore, there is a scarcity of studies, focused on Speech, 
Language, Hearing Sciences, that address the elderlies’ chewing. 

 
 
Keywords: Mastication. Elderly. Aging. Bibliometrics. 
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TÍTULO: Caracterização da mastigação do idoso: uma revisão integrativa 

Resumo 

Introdução: O envelhecimento altera o sistema estomatognático, podendo gerar 
prejuízos às funções, como a mastigação. Objetivo: Verificar e descrever a 
mastigação dos idosos por análise de estudos nacionais publicados nos últimos 
10 anos. Método: Revisão integrativa, do tipo descritiva. Levantamento 
bibliográfico realizado de maio a junho de 2020, buscando artigos científicos na 
MEDLINE, LILACS e SCIELO. Utilizou o cruzamento dos descritores: 
mastigação AND idoso OR envelhecimento. Os critérios de inclusão foram: 
estudos publicados de 2010 a 2020, nacionais, com público de idosos e que 
caracterizassem a mastigação do idoso. Foram excluídos estudos que 
abordassem idosos com alguma comorbidade, secundários e teses. 
Resultados: Foram selecionados 4 artigos, abordando o tipo mastigatório, 
tempo, ritmo e formação do bolo alimentar. Em 75% prevaleceu o tipo 
mastigatório bilateral alternado ou simultâneo e 25% o tipo unilateral. Obteve-se 
tempo de 32,45s e 34,29s em estudos com idosos de diferentes tipos de 
reabilitação oral protética, e em outro estudo verificou-se tempo médio de 23,2s 
no grupo controle, 26,3s no grupo prótese total e 23,7s no grupo prótese parcial 
removível. O ritmo foi classificado como lentificado e a formação do bolo 
alimentar adequado. Conclusão: A mastigação do idoso é caracterizada com 
predominância do tipo mastigatório bilateral alternado ou simultâneo, com ritmo 
lentificado, formação do bolo adequado e tempo médio mastigatório indefinido. 
 
Palavras-chave: Mastigação. Sistema Estomatognático. Envelhecimento. 

TITLE: Chewing characterization of the elderly: an integrative review 

Abstract 

Introduction: The Aging alters the stomatognathic system, which can cause 
damage to functions, just like chewing. Objective: Verify and describe on the 
elderlies’ chewing by analyzing national studies published in the last 10 years. 
Method: Integrative, descriptive review. Bibliographic survey conducted from 
May to June 2020, searching for scientific articles in the MEDLINE, LILACS and 
SCIELO. It used the crossing of the descriptors: chewing AND elderly OR aging. 
The inclusion criteria were: national studies published from 2010 to 2020 with an 
elderly audience and that characterized the chewing of the senior. Studies that 
addressed elderly people with some comorbidity, secondary and theses were 
excluded. Results: Four studies were chosen, addressing the chewing type, 
time, rhythm and formation of the bolus. 75%, the alternate or simultaneous 
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bilateral chewing type prevailed and 25% the unilateral. Time of 32.45s and 
34.29s in studies with elderly people of different types of prosthetic oral 
rehabilitation, and in another study there was an average time of 23.2s in the 
control group, 26.3s in the total prosthesis group and 23.7s in the removable 
partial denture group. The rhythm was classified as slowed and the formation of 
food bolus proper. Conclusion: The chewing of the elderly is characterized with 
a predominance of alternating or simultaneous bilateral chewing type, with 
slowed rhythm, formation of the appropriate bolus and indefinite average chewing 
time. 
 
Keywords: Mastication. Stomatognathic System. Aging. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 400 

 

CÓDIGO: SB0393 

AUTOR: HÚRSULA CARDOSO ALMEIDA 

COAUTOR: DAVI NETO DE ARAÚJO SILVA 

COAUTOR: NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO MARTINS 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO PROBIÓTICO 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS EM MODELO EXPERIMENTAL DE 

PERIODONTITE INDUZIDA EM RATOS DIABÉTICOS TRATADOS COM 

METFORMINA. 

Resumo 

A Periodontite pode ser modificada por condições sistêmicas, como o Diabetes 
Mellitus. Indivíduos diabéticos mal controlados possuem uma maior prevalência 
e gravidade da Periodontite e terapias adjuvantes ao tratamento periodontal 
básico podem ser indicadas. O uso adjuvante de probióticos, que são 
microorganismos vivos responsáveis por trazerem benefícios à saúde, como 
produção de moléculas antimicrobianas e modulação da resposta imunológica, 
pode atuar no tratamento de doenças inflamatórias crônicas e interferir no 
metabolismo de bactérias periodontopatogênicas. Já no tratamento específico 
do diabetes, a metformina é um hipoglicemiante bastante utilizado, que poderia 
diminuir os efeitos negativos do diabetes sobre tecido ósseo, estresse oxidativo 
e resposta inflamatória. OBJETIVO: Avaliar a atividade antimicrobiana do 
probióticoLactobacillus rhamnosus em modelo experimental de periodontite 
induzida por ligadura em ratos diabéticos tratados com metformina. MÉTODO: 
Ensaio pré-clínico, in vivo, randomizado, cego e controlado por placebo, 
composto por 83 ratos machos Wistar, divididos em 5 grupos, para administração 
de probióticos e metformina. Os ratos foram submetidos à indução de diabetes 
e doença periodontal, bem como eutanásia, para futura avaliação da atividade 
antimicrobiana por meio de análises da expressão gênica de NF kB, MKP1, Pi3K, 
P. gingivalis e a indução de β-defensina. 

 
Palavras-chave: Periodontite. Diabetes Mellitus. Probióticos 

TITLE: ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF LACTOBACILLUS RHAMNOSUS IN 

INDUCED PERIODONTITIS EXPERIMENTAL MODEL IN DIABETIC RATS 

TREATED WITH METFORMIN 

Abstract 
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Some systemic conditions, such as Diabetes Mellitus, are able to 
modify Periodontitis. Individuals with uncontrolled diabetes have higher severity 
and Periodontitis prevalence, and adjuvant therapies to basic periodontal 
treatment may be indicated. The adjuvant probiotics use, which are living 
microorganisms responsible for bringing health benefits, such as antimicrobial 
molecules production and immune response modulation, can act in chronic 
inflammatory diseases treatment and interfere in periodontopathogenic bacteria 
metabolism. In the specific diabetes treatment, metformin is a widely used 
hypoglycemic agent, which could reduce diabetes negative effects on bone 
tissue, oxidative stress and inflammatory response. OBJECTIVE: To evaluate the 
antimicrobial activity of Lactobacillus rhamnosus in ligature-induced periodontitis 
experimental model in diabetic rats 
treated with metformin. METHOD: Pre-clinical, in vivo, randomized, blinded 
and placebo-controlled trial, with 83 male Wistar rats, divided into 5 groups, for 
probiotics 
and metformin administration. The rats were submitted to diabetes 
induction, periodontal disease and after euthanasia, for future antimicrobial 
activity evaluation through gene expression analyzes (NF kB, MKP1, Pi3K, P. 
gingivalis and β-defensin induction). 

  

 
 
Keywords: Periodontitis. Diabetes Mellitus. Probiotics 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie sabiá (Mimosa caesapiniifolia ) com 8 anos 

de idade em plantio comercial 

Resumo 

Os taninos vegetais são substâncias que estão presentes em várias partes da 
planta, como frutos, sementes, raízes, cerne da madeira e na casca de diversas 
espécies florestais, e são conhecidos por serem naturais e pela sua 
potencialidade em funções industriais. O estudo objetivou analisar o teor de 
sólidos totais, de taninos condensados e não taninos presentes na casca do 
sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) com 8 anos de idade. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade, extração, tanino. 

TITLE: Tannin content of the species sabiá (Mimosa caesapiniifolia) at 8 years of 

age in commercial planting 

Abstract 

 

Vegetable tannins are substances that are present in various parts of the plant, 
such as fruits, seeds, roots, heartwood and bark of several forest species, and 
are known for being natural and for their potential in industrial functions. The 
study aimed to analyze the content of total solids, condensed tannins and non-
tannins present in the bark of the thrush (Mimosa caesalpiniifolia) at the age of 8 
years. 

 
 
Keywords: Sustainability, extraction, tannin. 
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TÍTULO: Treinamento aeróbio e o perfil lipídico e glicídico: quais efeitos podem 

ser verificados? 

Resumo 

Introdução: O presente estudo tem como objetivo avaliar quais efeitos de um 
treinamento aeróbio no perfil lipídico e glicídico de adolescentes escolares. 
Método: O presente estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado por cluster 
trial como projeto intitulado AME (abreviação em português de "ATITUDE, 
MOVIMENTO E ESCOLHAS para uma vida saudável") tendo como amostra 
estudantes de escolas públicas na cidade de Natal/RN. Resultados e Discussão: 
Tendo em vista a pandemia devido ao covid-19 as atividades foram suspensas 
e para a implantação das estratégias de intervenção ainda não há perspectiva 
de retomadas atividades para o ano de 2020. O Programa AME e sua 
intervenção estão direcionados a prevenção de riscos no desenvolvimento de 
doenças metabólicas como hipertensão, diabetes, obesidade logo que, essas 
morbidades consideradas fatores de risco para os acometidos pelo COVID-19 
pode evoluir a óbito os indivíduos que apresentam essas doenças. Conclusão: 
Tendo em vista o objetivo do projeto, avaliar quais efeitos de um treinamento 
aeróbio no perfil lipídico e glicídico de adolescentes escolares, nesse período de 
elaboração o programa AME desenvolveu diversas estratégias porém a 
retomada das atividades devido ao distanciamento social pelo covid-19 está 
projetada para o ano de 2021 e no atual período o projeto desenvolve o material 
de apoio pedagógico destinada aos educadores, acrescenta conteúdo digital na 
rede social e a escrita do artigo relativo a metodologia do Programa Ame. 
 
Palavras-chave: adolescentes; escolares; atividade física; perfil lipídico, glicemia 

TITLE: Aerobic training and the lipid and glycid profile: what effects can be 

verified? 

Abstract 

Introduction: The present study aims to evaluate the effects of aerobic training on 
the lipid and glycid profile of school adolescents. Method: The present study is a 
randomized clinical trial by cluster trial as a project entitled AME (Portuguese 
abbreviation of "ATTITUDE, MOVEMENT AND CHOICES for a healthy life") with 
public school students in the city of Natal / RN as a sample . Results and 
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Discussion: In view of the pandemic due to the covid-19, activities were 
suspended and for the implementation of intervention strategies, there is still no 
prospect of resuming activities for the year 2020. The AME Program and its 
intervention are aimed at preventing risks in the development of metabolic 
diseases such as hypertension, diabetes, obesity as soon as, these morbidities 
considered risk factors for those affected by COVID-19 can evolve to death the 
individuals who present these diseases. Conclusion: In view of the objective of 
the project, to evaluate which effects of an aerobic training on the lipid and 
glycidic profile of school adolescents, in this period of elaboration the AME 
program developed several strategies but the resumption of activities due to 
social distance by covid-19 is projected for the year 2021 and in the current period 
the project develops pedagogical support material for educators, adds digital 
content on the social network and the writing of the article on the Ame Program 
methodology. 
 
Keywords: Adolecent; school children; physical activity; lipid profile, glycemia 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE ÓBITOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS EM 

UM ESTADO DO NORDESTE BRASILEIRO 

Resumo 

Objetiva-se descrever a prevalência de óbitos por acidentes de trânsitos em um 
estado do nordeste brasileiro. Trata-se de estudo epidemiológico, descritivo, com 
dados secundários advindos de registros regulares. A população constou de 
pessoas atendidas por acidentes de trânsito nos serviços próprios e conveniados 
ao Sistema Único de Saúde, entre 2014 e 2018, no Estado do Rio Grande do 
Norte. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, utilizando o 
software livre R, versão 3.2.0. Para a construção dos mapas temáticos da 
distribuição espacial, utilizou-se o software Terra View 4.2.2, com os respectivos 
valores de Moran. A maioria das vítimas era do sexo masculino (85,6%), na faixa 
etária de 21 a 30 anos (22,1%), pardos (77,8%), solteiros (56,2%), sem 
escolaridade (39,4%) e motociclista (42,7%). Torna-se imprescindível o 
fortalecimento de políticas públicas que favoreçam a cultura no trânsito mais 
solidária e menos violenta, minimizando a letalidade dos acidentes de trânsito. 
 
Palavras-chave: Acidente de trânsito; Mortalidade; Transportes; Leis de trânsito. 

TITLE: PREVALENCE OF DEATHS BY TRAFFIC ACCIDENTS IN A 

NORTHEAST BRAZILIAN STATE 

Abstract 

The objective is to describe the prevalence of deaths from traffic accidents in a 
state in northeastern Brazil. This is an epidemiological, descriptive study, with 
secondary data from regular records. The population consisted of people 
assisted by traffic accidents in their own services and under the Unified Health 
System, between 2014 and 2018, in the state of Rio Grande do Norte. The data 
were analyzed using descriptive statistics, using the free software R, version 
3.2.0. For the construction of thematic maps of the spatial distribution, the 
software Terra View 4.2.2 was used, with the respective Moran values. Most of 
the victims were male (85.6%), aged 21 to 30 years (22.1%), brown (77.8%), 
single (56.2%), with no education (39 , 4%) and motorcyclist (42.7%). It is 
essential to strengthen public policies that favor a more solidary and less violent 
traffic culture, minimizing the lethality of traffic accidents. 
 
Keywords: Accidents, Traffic; Mortality; Transportation; Transit laws. 
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TÍTULO: Concentração de alfa-tocoferol nos diferentes estágios de lactação 

após suplementação com RRR-alfa-tocoferol 

Resumo 

Introdução: O objetivo desse estudo foi analisar a concentração de alfa-tocoferol 
nos diferentes estágios de lactação após a suplementação de mães atendidas 
em maternidade pública na cidade de Natal/RN. Metodologia: O estudo foi do 
tipo clínico randomizado longitudinal e duplo-cego, com participação de 36 
puérperas. Elas foram alocadas em grupos: controle (GC) sem intervenção; 
suplementado 1 (GS1) recebendo a dose de 400 UI de RRR-alfa-tocoferol e 
suplementado 2 (GS2) recebendo 800 UI. A coleta do leite materno ocorreu em 
6 momentos: 1º dia pós-parto antes da suplementação; 24 horas após a primeira 
coleta e nos 7º, 20º, 30° e 60° dias pós-parto. Para a avaliação da concentração 
de alfa-tocoferol fornecida pelo leite materno, utilizou-se como parâmetro valores 
<4mg/dia, para indicar baixas concentrações de vitamina E. Resultados e 
Discussão: Não houve diferença significativa entre os grupos (p>0,05) quanto ao 
fornecimento de vitamina E pelo leite materno no pós-parto imediato. As 
diferenças foram significativas no leite 24 horas, entre GC e GS1 (p<0,001), GC 
e GS2 (p=0,001) e GS1 e GS2 (p=0,001). No momento 7 dias a diferença foi 
entre o GC e GS1 (p<0,001), GC e GS2 (p< 0,001). A partir do momento 20 dias 
não houve diferença significativa entre os grupos. Conclusão: Para o 
fornecimento da vitamina E ao lactente, os três grupos ofereceram quantidades 
adequadas até o momento 24 horas, e esse fornecimento se manteve no leite 
materno até o 7o dia para os grupos suplementados. 
 
Palavras-chave: Leite materno. Vitamina E. Suplementação alimentar. 

TITLE: Alpha-tocopherol concentration at different stages of lactation after 

supplementation with RRR-alpha-tocopherol 

Abstract 

Introduction: The objective of the study was to analise the concentration of alpha-
tocopherol in different stages of lactation after the supplementation on lactating 
women attending a public maternity in Natal/RN. Metodology: The study was a 
clinic randomized longitudinal double-blind study, involving 36 puerperal women. 
Participants were allocated in groups: control group (CG), whithout intervention; 
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supplemented group 1 (SG1), which received 400 UI of RRR-alpha-tocopherol 
and supplemented group 2 (SG2), which received 800 UI. The collect occurred 
in 6 moments: 1st day postpartum before supplementation, 24 hours after first 
collect and 7th, 20th, 30th and 60th days postpartum. For the avaliation of the 
alpha-tocopherol’s concentration were used values <4mg/day as parameter to 
indicate low concentration of vitamin E. Results and discussion: The difference 
was significant in the 24hour milk, between CG and SG1 (p<0,001), CG and SG2 
(P=0,001) and SG1 and SG2 (P<0,001). In the moment 7 days the difference was 
between CG and SG1 (p<0,001), CG and SG2 (p<0,001). From the moment 20 
days there was no significant difference between the groups. Conclusion: For the 
supply of vitamin E to the infant, the three groups have offered adequate amouts 
until the moment 24 hours, and the supply remained in breast milk until the 7th 
day for supplemented groups. 
 
Keywords: Breast milk. Vitamin E. Food supplementation. 
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TÍTULO: Construção e validação da diretriz clínica para identificação e 

tratamento de traumas mamilares decorrentes do processo de aleitamento 

materno 

Resumo 

O trauma mamilar é definido como: “alteração da anatomia normal da pele do 
mamilo, como a presença de uma lesão primária causada por uma alteração na 
cor, espessura ou conteúdo líquido e não apenas como uma solução de 
continuidade na pele. O objetivo deste estudo é descrever uma análise do 
conceito de trauma mamilar relacionado ao aleitamento materno. Uma revisão 
do escopo foi realizada no primeiro estágio nas bases de dados CINAHL e WEB 
OF SCIENCE. O Google Scholar foi então usado no segundo estágio para 
procurar informações na literatura cinza. Como resultado, 194 estudos apoiaram 
essa análise conceitual. A literatura foi selecionada a partir de uma descrição 
dos antecedentes, atributos essenciais ou consequentes do trauma mamilar, de 
acordo com o referencial teórico de Walker e Avant. Quatro atributos essenciais 
foram identificados e descritos, a saber: 1) dor, 2) duração, 3) extensão e 4) 
características clínicas da lesão; além disso, os cinco antecedentes de trauma 
mamilar foram: 1) técnica inadequada de amamentação, 2) padrão inadequado 
de sucção pelo recém-nascido, 3) anquiloglossia, 4) uso de cosméticos e 5) uso 
de bombas inadequadas para extração de leite. Finalmente, as três 
consequências do trauma mamilar são: 1) desmame precoce, 2) mastite e 3) 
diminuição da produção de leite. Portanto, confirma a importância do tema no 
âmbito da promoção e proteção da amamentação. E sendo a revisão uma etapa 
importante para construção da diretriz clínica. 
 
Palavras-chave: Trauma mamilar; amamentação; dermatologia. 

TITLE: Construction and validation of the clinical guideline for the identification 

and treatment of nipple trauma resulting from the breastfeeding process 

Abstract 

Nipple trauma is defined as: “alteration of the normal anatomy of the nipple skin, 
as the presence of a primary lesion caused by a change in color, thickness or 
liquid content and not just as a continuity solution in the skin. The aim of this study 
is to describe an analysis of the concept of nipple trauma related to breastfeeding. 
A scope review was carried out in the first stage in the CINAHL and WEB OF 
SCIENCE databases. Google Scholar was then used in the second stage to 
search for information in the gray literature. As a result, 194 studies supported 
this conceptual analysis. The literature was selected from a description of the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 409 

 

antecedents, essential or consequent attributes of nipple trauma, according to 
the theoretical framework of Walker and Avant. Four essential attributes were 
identified and described, namely: 1) pain, 2) duration, 3) extension and 4) clinical 
characteristics of the lesion; in addition, the five antecedents of nipple trauma 
were: 1) inadequate breastfeeding technique, 2) inadequate suction pattern by 
the newborn, 3) ankyloglossia, 4) use of cosmetics and 5) use of inappropriate 
pumps for expressing milk. Finally, the three consequences of nipple trauma are: 
1) early weaning, 2) mastitis and 3) decreased milk production. An analysis of 
this concept demonstrates the complexity of the phenomenon studied and 
confirms the importance of the theme in the context of promoting and protecting 
breastfeeding. 
 
Keywords: Nipple trauma; breastfeeding; dermatology. 
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TÍTULO: Obtenção de sistemas híbridos pH e termoresponsivos a base de 

polaxaminas e laponita como potenciais carreadores de fármacos 

Resumo 

O estudo visa avaliar o comportamento de fase de sistemas híbridos formados 
por copolímeros em blocos estelares ramificados de cadeias de poli óxido de 
etileno e poli óxido de propileno (PEO-PPO) disponíveis no mercado e Laponita 
RD, sob influência do pH e da temperatura. Foram analisados três polímeros 
(Tetronic 1304, Tetronic 904 e Tetronic 90R4) com diferentes tamanhos de 
cadeia e valores de Equilíbrio Hidrófilo-Lipófilo. O comportamento de fase foi 
observado. Considerações das importantes propriedades físicas que levam a 
aplicações práticas são discutidas. As conclusões derivadas deste trabalho 
serão muito úteis para otimizar o desempenho dos copolímeros em diferentes 
aplicações farmacêuticas e em sistemas de administração de medicamentos. 
 
Palavras-chave: Tetronic. Laponita. Transição de fase. pH. Temperatura. 

Nanohíbrido. 

TITLE: Obtaining hybrid pH and thermo-responsive systems based on 

polaxamines and laponite as potential drug carriers 

Abstract 

 

The study aims to evaluate the phase behavior of hybrid systems formed by 
copolymers in branched stellar chains of ethylene poly oxide and propylene poly 
oxide (PEO-PPO) available on the market and Laponite RD, under the influence 
of pH and temperature. Three polymers (Tetronic 1304, Tetronic 904 and Tetronic 
90R4) with different chain sizes and hydrophilic-lipophilic equilibrium values were 
analyzed. The phase behavior was observed. The conclusions derived from this 
work will be very useful to optimize the performance of copolymers in different 
pharmaceutical applications and in drug delivery systems. 

 
 
Keywords: Tetronic. Laponite. Phase transition. pH. Temperature. Nanohybrid. 
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TÍTULO: Alterações Bioquímicas na Hepatite Autoimune 

Resumo 

A hepatite autoimune (HAI) é uma patologia com maior incidência em pacientes 
do sexo feminino com variado conjunto de manifestações clínicas e laboratoriais, 
apresentando taxa de óbitos acima de 10%. Diante do exposto, o presente 
estudo objetivou analisar as principais alterações bioquímicas relacionadas à 
hepatite autoimune. Foram recrutados 28 indivíduos com idade entre 1 e 18 
anos, sendo 14 com diagnóstico de HAI (Grupo Caso) e 14 indivíduos saudáveis 
(Grupo Controle). Com o paciente em jejum de 12-14 horas foi coletada uma 
amostra sanguínea (10 mL) para a análise de seu estado metabólico geral, a 
partir da quantificação de glicose, ureia, creatinina, ALT, AST, GGT, FAL, 
bilirrubinas, colesterol total e frações, albumina e proteína total. A avaliação 
bioquímica mostrou que as atividades de ALT, AST, GGT e LDH (p = 0,010) 
apresentaram-se elevadas no Grupo Caso ao se comparar com Grupo Controle. 
Já os valores de glicose (p < 0,002), ácido úrico (p = 0,034) e creatinina (p-0,016) 
foram menores no grupo caso em relação ao Controle. As análises 
demonstraram correlações negativas entre a creatinina e as enzimas hepáticas 
GGT (r = - 0,44 e p = 0,019), AST (r = - 0,616 e p <0,001), ALT (r = - 0,624 e p 
<0,001) e FAL (r = - 0,589 e p = 0,001); glicose e GGT (r = -0,377 e p = 0,048), 
AST (r = - 0,658 e p = <0,001), ALT (r = - 0,678 e p = <0,001) e LDH (r = - 0,496 
e p = 0,007). Os pacientes casos apresentaram atividades das enzimas 
hepáticas aumentadas em relação ao grupo controle. 
 
Palavras-chave: Alterações Bioquímicas. Hepatite Autoimune. Análises Clínicas. 

TITLE: Biochemical Changes in Autoimmune Hepatitis 

Abstract 

Autoimmune hepatitis (HAI) is a pathology that has a higher incidence in female 
patients with a varied set of clinical and laboratory manifestations, with a death 
rate above 10%; Given the above, the present study aimed to analyze the main 
biochemical changes related to autoimmune hepatitis. 28 patients were recruited. 
With the patient fasting for 12-14 hours, a blood sample (10 mL) was collected 
for the analysis of his general metabolic status, from the quantification of glucose, 
urea, creatinine, ALT, AST, GGT, ALP, bilirubins, cholesterol total and fractions, 
albumin and total protein. Kolmogorov-Smirnov tests, t test, Mann Whitney test, 
Spearman or Pearson tests were performed. The biochemical evaluation showed 
that the activities of ALT, AST, GGT and LDH (p = 0.010) were elevated in the 
Case group when compared to the Control Group. While, glucose (p <0.002), uric 
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acid (p = 0.034) and creatinine (p-0.016) are lower in the case group compared 
to the CG. The analyzes showed negative correlations between creatinine and 
liver enzymes GGT (r = - 0.44 and p = 0.019), AST (r = - 0.616 and p <0.001), 
ALT (r = - 0.624 and p <0.001) and ALP (r = - 0.589 and p = 0.001); glucose and 
GGT (r = -0.377 and p = 0.048), AST (r = - 0.658 and p = <0.001), ALT (r = - 
0.678 and p = <0.001) and LDH (r = - 0.496 and p = 0.007). The case patients 
had increased liver enzyme activities compared to the control group. 
 
Keywords: Biochemical changes. Autoimmune hepatitis. Clinical analysis. 
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TÍTULO: Efeito de diferentes protocolos de tratamento de superfície e 

cimentação adesiva na resistência à miniflexão de zircônias monolíticas. 

Resumo 

 

A zircônia é muito utilizada na odontologia devido as suas ótimas propriedades 
mecânicas e estéticas. Porém, alguns estudos concluem que os tratamentos de 
superfície no processo de cimentação influenciam no comportamento mecânico 
das restaurações em zircônia, apesar de inúmeros protocolos serem sugeridos 
para tais. Logo, o objetivo é avaliar o efeito de diferentes protocolos de 
tratamento de superfície na resistência à miniflexão de zircônias monolíticas, 
comparar a resistência à miniflexão de uma zircônia convencional (ZC) com uma 
ultratranslúcida (ZU) e avaliar o efeito da cimentação no desempenho mecânico 
delas. Assim, blocos de ZC e ZU serão seccionados em barras de 10x2,5x1,3mm 
e sinterizados. As amostras serão divididas em 16 grupos (n=15), de acordo com 
os fatores: “cerâmica (Convencional e Ultratranslúcida”; “tratamento de 
superfície (Controle, Al2O3, Cojet e Glaze + ácido hidrofluorídrico)” e 
“Cimentação (com e sem)”. As barras serão submetidas ao teste de resistência 
à miniflexão, análise qualitativa da geometria tridimensional, mensuração da 
rugosidade superficial e determinação do padrão de falha na interface 
cerâmica/cimento. A análise estatística será realizada com ANOVA 3-fatores e 
Teste de Tukey. Esta pesquisa espera encontrar diferenças significativas entre 
os grupos e protocolos estabelecidos. Assim, o profissional conhecerá os 
protocolos de tratamento de superfície mais adequados para restaurações 
indiretas em ZC e ZU, garantindo maior segurança. 

 
 
Palavras-chave: Prótese Dentária. Cimentação. 

TITLE: Effect of different protocols for surface treatment and adhesive 

cementation on miniflexion resistance of monolithic zirconia. 

Abstract 

Zirconia is widely used in dentistry due to its excellent mechanical and aesthetic 
properties. However, some studies conclude that the surface treatments in the 
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cementation process influence the mechanical behavior of the zirconia 
restorations, although numerous protocols are suggested for such. Therefore, the 
objective is to evaluate the effect of different surface treatment protocols on the 
miniflexion resistance of monolithic zirconia, to compare the miniflexion 
resistance of a conventional zirconia (ZC) with an ultratranslucent one (ZU) and 
to evaluate the effect of cementation on their mechanical performance. Thus, ZC 
and ZU blocks will be sectioned into 10x2.5x1.3mm bars and sintered. The 
samples will be divided into 16 groups (n = 15), according to the factors: “ceramic 
(Conventional and Ultratranslucid”; “surface treatment (Control, Al2O3, Cojet and 
Glaze + hydrofluoric acid)” and “Cementation (with and without)". The bars will 
be subjected to the miniflexion resistance test, qualitative analysis of the three-
dimensional geometry, measurement of the surface roughness and 
determination of the failure pattern at the ceramic/cement interface. The 
statistical analysis will be performed with 3-factors ANOVA and Tukey's test. This 
research hopes to find significant differences between the established groups 
and protocols. Thus, the professional will know the most suitable surface 
treatment protocols for indirect restorations in ZC and ZU, ensuring greater 
safety. 
 
Keywords: Dental Prosthesis. Cementation. 
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TÍTULO: SATISFAÇÃO E AUTOCONFIANÇA DE ESTUDANTES DE MEDICINA 

A PARTIR DA APRENDIZAGEM BASEADA NA SIMULAÇÃO CLÍNICA 

Resumo 

O estudo tem por objetivo analisar a satisfação e autoconfiança de estudantes 
de medicina a partir do uso da simulação no ensino de imunização no contexto 
do ensino médico. Trata-se de estudo de intervenção, quantitativo, 
compreendido em duas fases. Será utilizado o delineamento quase-experimental 
de grupo controle não equivalente do tipo pré-teste e pós-teste. Serão 
respeitados todos os aspectos éticos. A amostra inicial será composta por 80 
estudantes de medicina. Os estudantes serão alocados em dois grupos: controle 
e experimental. O grupo controle terá acesso a uma aula tradicional referente a 
imunização. O grupo experimental participará de uma sessão de simulação com 
cinco cenários. Além da caracterização sociodemográfica, os estudantes irão 
responder a um pré-teste e pós-teste para aferir o conhecimento/ desempenho 
cognitivo. Além disso, será aplicada uma escala de satisfação e autoconfiança 
na aprendizagem. Os dados serão analisados pelo SPSS (Pacote Estatístico 
para Ciências Sociais) versão 24. Para a caracterização do perfil 
sociodemográfico, será utilizada a estatística descritiva. Na análise do 
desempenho cognitivo e na análise dos scores de satisfação e autoconfiança na 
aprendizagem, será utilizado o teste de Mann - Whitney, para um nível de 
significância de 5%. Além disso, será realizado o teste de Teste de Wilcoxon 
para análise intragrupos. 

 
Palavras-chave: Ensino médico. Simulação. Satisfação. Autoconfiança. 

TITLE: Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Based in Clinical 

Simulation 

Abstract 

The study aims to analyze the satisfaction and self-confidence of medical 
students from the use of simulation in teaching immunization in the context of 
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medical education. This is a quantitative intervention study, comprised of two 
phases. A quasi-experimental design of a non-equivalent control group of the pre-
test and post-test type will be used. All ethical aspects will be respected. The 
initial sample will consist of 80 medical students. Students will be allocated into 
two groups: control and experimental. The control group will have access to a 
traditional immunization class. The experimental group will participate in a 
simulation session with five scenarios. In addition to the sociodemographic 
characterization, students will respond to a pre-test and post-test to assess 
cognitive knowledge / performance. In addition, a scale of satisfaction and self-
confidence in learning will be applied. The data will be analyzed by SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) version 24. For the characterization of 
the sociodemographic profile, descriptive statistics will be used. In the analysis of 
cognitive performance and in the analysis of satisfaction and self-confidence 
scores in learning, the Mann - Whitney test will be used, for a significance level 
of 5%. In addition, the Wilcoxon Test test for intra-group analysis will be 
performed. 

 
Keywords: Medical teaching. Simulation. Satisfaction. Self-confidence. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 417 

 

CÓDIGO: SB0406 

AUTOR: YASMIN LAYNE HORÁCIO DE MELO 

ORIENTADOR: JULIANA DEO DIAS 

 

 

TÍTULO: Zooplâncton e precipitação: entendendo o efeito das mudanças 

climáticas na estrutura da comunidade 

Resumo 

Tendo em vista os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade e 
funcionamento dos ecossistemas e que alterações no padrão de precipitação 
são previstas, o objetivo deste trabalho foi avaliar como a estrutura da 
comunidade zooplanctônica responde à variação temporal da precipitação. No 
período entre 2011 e 2016 foram realizadas coletas trimestrais de zooplâncton e 
variáveis relacionadas à precipitação em um reservatório do semiárido brasileiro. 
Em laboratório, o zooplâncton foi identificado e quantificado, com auxílio de 
microscópio óptico e bibliografia especializada. Diferentes análises estatísticas 
foram realizadas para analisar a variação temporal na riqueza de espécies, 
densidade, diversidade de Shannon, equitabilidade de Pielou e composição do 
zooplâncton e suas relações com a precipitação, volume de água e profundidade 
máxima do reservatório. A redução do volume de água do reservatório com a 
seca prolongada que foi observada, reduziu a riqueza de espécies, a diversidade 
de Shannon e equitabilidade, e favoreceu um aumento na densidade do 
zooplâncton, além de promover mudanças na composição de espécies. 
Portanto, este estudo mostra que cenários previstos de maior frequência de 
eventos de secas prolongadas pelas mudanças climáticas podem alterar a 
estrutura da comunidade zooplanctônica, que são organismos fundamentais 
para a ciclagem de nutrientes e manutenção da qualidade da água nos 
reservatórios do semiárido. 
 
Palavras-chave: Seca, semiárido, variação temporal, rotíferos, cladóceros e 

copépodes. 

TITLE: Zooplankton and precipitation: understanding the effect of climate change 

on community structure 

Abstract 

In view of the effects of climate change on biodiversity and the functioning of 
ecosystems and what changes in the pattern of precipitation are expected, the 
objective of this work was to evaluate how the structure of the zooplankton 
community responds to the temporal variation of precipitation. Between 2011 and 
2016, quarterly samples of zooplankton and variables related to precipitation 
were carried out in a reservoir in the Brazilian semiarid region. In the laboratory, 
zooplankton was identified and quantified in optical microscope with specialized 
bibliography. Different statistical analyzes were performed to evaluated the 
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temporal variation in species richness, density, Shannon diversity, Pielou 
evenness and zooplankton composition and its relationships with precipitation, 
water volume and maximum reservoir depth. The reduction in the water volume 
due the observed prolonged drought during this study, reduced species richness, 
Shannon diversity and evenness, and favored an increase in zooplankton 
density, in addition to promoting changes in species composition. Therefore, this 
study shows that predicted scenarios with a higher frequency of prolonged 
drought events due to climate change can alter the structure of the zooplankton 
community, which are fundamental organisms for nutrient cycling and 
maintenance of water quality in the semiarid reservoirs. 
 
Keywords: Drought, semiarid, temporal variation, rotifer, cladocera and copepod. 
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TÍTULO: PRESSÃO EXPIRATÓRIA NASAL DURANTE SNIFF REVERSO 

(RSNEP) NA AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR EXPIRATÓRIA DE 

SUJEITOS PÓS-AVC 

Resumo 

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral acomete os músculos respiratórios, 
repercutindo na função pulmonar e na força muscular, o que eleva a 
morbimortalidade nessa população. A fraqueza da musculatura expiratória reduz 
a efetividade da tosse e prejudica a higiene das vias aéreas. O teste de pressão 
expiratória nasal durante sniff reverso (RSNEP) vem sendo estudado como uma 
nova forma de avaliação, simples e não-invasiva, da força muscular expiratória. 
Objetivo: Analisar a aplicabilidade da RSNEP na avaliação de pacientes com 
AVC. Metodologia: Sujeitos com AVC foram recrutados e avaliados por 
espirometria e pressões respiratórias máximas, além das pressões respiratórias 
nasais (RSNEP e SNIP). Para análise estatística foi considerado p<0.05. 
Resultados: A amostra final foi composta por 17 sujeitos (55.8 ± 12.7 anos). Os 
valores de pressões obtidos foram inferiores ao predito para saudáveis, exceto 
a RSNEP, que ainda não possui valores de referência (PImáx = 68 [48,1-85,8] 
cmH2O, PEmáx = 78,8[61,0-105,2] cmH2O, SNIP = 62[46-80,6] cmH2O e 
RSNEP = 49[40-64,5] cmH2O). Houve forte correlação entre RSNEP e PEmáx 
(r=0.73, p=0.0008), porém não houve concordância entre os métodos (viés=-
28.2, p<0.05). Conclusão: A RSNEP é um teste não invasivo e de fácil 
execução, que se correlaciona bem com a PEmáx e pode ser utilizado de forma 
complementar na avaliação da musculatura expiratória desta população. 
 
Palavras-chave: Músculos Respiratórios; Força Muscular; Acidente Vascular 

Cerebral 

TITLE: NASAL EXPIRATORY PRESSURE DURING REVERSE SNIFF (RSNEP) 

IN THE EVALUATION OF EXPIRATORY MUSCLE STRENGTH OF STROKE 

SUBJECTS 

Abstract 
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INTRODUCTION: Stroke affects the respiratory muscles, impairing lung function, 
and muscle strength, which increases morbidity and mortality in this population. 
The weakness of the expiratory musculature reduces the effectiveness of the 
cough and impairs the airways clearance. The nasal expiratory pressure test 
during reverse sniff (RSNEP) has been studied as a new sort of assessment of 
expiratory muscle strength, simple and non-invasive. AIM: To analyze the 
applicability of RSNEP in the evaluation of stroke patients. METHODS: Subjects 
with stroke were recruited and evaluated by spirometry and maximum respiratory 
pressures, in addition to nasal respiratory pressures (RSNEP and SNIP). For 
statistical analysis, p <0.05 was considered. RESULTS: The final sample 
consisted of 17 subjects (55.8 ± 12.7 years). The pressure values obtained were 
lower than predicted for healthy subjects, except for RSNEP, which still does not 
have reference values (MIP = 68 [48.1-85.8] cmH2O, MEP = 78.8 [61.0-105, 2] 
cmH2O, SNIP = 62 [46-80.6] cmH2O and RSNEP = 49 [40-64.5] cmH2O). There 
was a strong correlation between RSNEP and MEP (r = 0.73, p = 0.0008), but 
there was no agreement between the methods (bias = -28.2, p <0.05). 
CONCLUSION: RSNEP is a non-invasive and easy test to perform, which 
correlates well with MEP and can be used in a complementary way to assess the 
expiratory muscles of this population. 

 
Keywords: Respiratory Muscles; Muscle strength; Stroke 
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TÍTULO: INVESTIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE ESTUDOS 

CITOGENÉTICOS E IMUNOFENOTIPAGEM EM PACIENTES COM 

LEUCEMIAS AGUDAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

As Leucemias compreendem grande grupo heterogêneo de doenças clonais 
malignas que atingem precursores hematopoiéticos de forma quantitativa e 
qualitativa. Em geral, acredita-se que a leucemia ocorra quando algumas células 
sanguíneas adquirem mutações em seu DNA - as instruções dentro de cada 
célula que orientam sua ação. Pode haver outras alterações nas células que 
ainda não foram totalmente compreendidas e que podem contribuir para a 
leucemia, necessitando da utilização de critérios clínico-laboratoriais precisos 
para o seu diagnóstico e classificação Neste estudo suputou observar a 
importância da avaliação citogenética em fornecer informações valiosas 
relacionadas, principalmente, às evidências de alteração clonal e, portanto, de 
neoplasia, à confirmação do diagnóstico clínico, ao estágio e prognóstico da 
doença, auxiliando a escolha da terapia e consecutivamente um tratamento 
precoce e de qualidade. Concluímos que os indivíduos com leucemias no Rio 
Grande do Norte aportam características demográficas, clínicas 
imunofenotípicas e cariotípicas semelhantes à outras populações estudadas 
nacionalmente e internacionalmente e que à imunofenotipagem por citometria de 
fluxo é uma metodologia essencial no diagnóstico de acompanhamento das 
leucemias agudas. 
 
Palavras-chave: Imunofenotipagem, Leucemia, Leucemia Linfoide Aguda. 

TITLE: INVESTIGATION OF THE ASSOCIATION BETWEEN CYTOOGENETIC 

AND IMMUNOPHENOTYPING STUDIES IN PATIENTS WITH ACUTE 

LEUKEMIAS IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Leukemias comprise a large heterogeneous group of malignant clonal diseases 
that affect hematopoietic precursors in a quantitative and qualitative way. In 
general, leukemia is believed to occur when some blood cells acquire mutations 
in their DNA - the instructions within each cell that guide their action. There may 
be other changes in cells that have not yet been fully understood and that may 
contribute to leukemia, requiring the use of precise clinical and laboratory criteria 
for its diagnosis and classification In this study, it supposed to observe the 
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importance of cytogenetic evaluation in providing valuable information related 
mainly to the evidence of clonal alteration and, therefore, of neoplasia, to the 
confirmation of the clinical diagnosis, to the stage and prognosis of the disease, 
helping the choice of therapy and consecutively a early and quality treatment. We 
conclude that individuals with leukemia in Rio Grande do Norte have 
demographic, immunophenotypic and karyotype characteristics similar to other 
populations studied nationally and internationally and that immunophenotyping 
by flow cytometry is an essential methodology in the diagnosis of follow-up of 
acute leukemias. 
 
Keywords: Immunophenotyping, Leukemia, Acute Lymphoid Leukemia. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO TREINO EM ESTEIRA COM INCLINAÇÃO 

ANTERIOR E ANÁLISE DO DESEMPENHO CARDIOVASCULAR DE 

INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de mortalidade 
em adultos, como também é uma das doenças que mais causam incapacidade 
devido às sequelas geradas pela lesão cerebral. Também é sabido que a 
capacidade cardiovascular do indivíduo que sofreu AVC é alterada. Diante desse 
cenário, o objetivo do estudo foi aplicar o treino em esteira inclinada e avaliar o 
desempenho cardiovascular de indivíduos com AVC. Os pacientes realizaram 
treinamento em esteira sem inclinação (n=8) ou com inclinação anterior de 5% 
(n=8) e de 10% (n=8). Para a realização do treino de marcha em esteira sendo 
ela com ou sem inclinação, foram acompanhados os sinais vitais (pressão 
arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio) e esforço percebido, sendo 
esses dados coletados no pré-treino, treino e pós-treino. De acordo com os 
resultados obtidos, nenhum dos protocolos foi capaz de promover mudanças 
intergrupos nas variáveis cardiovasculares após 18 sessões de treinamento, 
embora a pressão arterial média tenha diminuído no decorrer do treinamento nos 
3 grupos. Portanto, o treino em esteira com inclinação e sem inclinação causou 
melhoria em variáveis cardiovasculares, não tendo dominância entre as formas 
de angulação da inclinação no treino uma em relação à outra. 
 
Palavras-chave: AVC. Desempenho Cardiovascular. Treino em Esteira. 

TITLE: APPLICATION OF TRAINING WITH ANTERIOR SLOPE AND 

ANALYSIS OF CARDIOVASCULAR PERFORMANCE OF INDIVIDUALS WITH 

STROKE 

Abstract 

Stroke is one of the main causes of mortality in adults, as well as one of the 
diseases that most cause disability due to the sequelae generated by brain injury. 
It is also known that the cardiovascular capacity of the individual who suffered a 
stroke is altered. Given this scenario, the objective of the study was to apply the 
training on a inclined treadmill and evaluate the cardiovascular performance of 
individuals with stroke. Patients underwent treadmill training with no inclination (n 
= 8) or with an anterior inclination of 5% (n = 8) and 10% (n = 8). To perform 
treadmill training, whether with or without inclination, vital signs (blood pressure, 
heart rate, oxygen saturation) and perceived effort were monitored, and these 
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data were collected during pre-training, training and post-training. According to 
the results obtained, none of the protocols was able to promote intergroup 
changes in cardiovascular variables after 18 training sessions, although the mean 
arterial pressure decreased during training in the 3 groups. Therefore, the 
treadmill training with inclination and without inclination caused an improvement 
in cardiovascular variables, with no dominance between the forms of inclination 
of the inclination in the training in relation to each other. 
 
Keywords: Stroke. Cardiovascular Performance. Treadmill training. 
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TÍTULO: Associação entre o currículo formal dos estudantes da área da saúde 

e os tópicos sobre saúde LGBT 

Resumo 

Não é raro notar o quanto as heranças antigas no que se refere a perspetiva de 
gênero e orientação sexual na sociedade ainda reverberam na diminuta atenção 
social e cuidado em saúde direcionado à população Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
travestis, transexuais e transgêneros (LGBTs). Esta pesquisa realizou um estudo 
transversal e documental com 322 concluintes dos cursos de Medicina, Nutrição, 
Odontologia e Enfermagem das Instituições de ensino superior do Estado do Rio 
Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), bem como seus 
respectivos Projetos Pedagógicos, abordando a temáticas de identidade de 
gênero, orientação sexual, assistência à saúde e políticas públicas. Apenas o 
curso de Enfermagem na UERN apresentou 100% na busca pela inclusão de 
perspectiva de Gênero e 76,8% na busca pela Inclusão de perspectiva de 
Sexualidade em seus Projetos Pedagógicos. Notou-se que o grupo e estudantes 
que não possuíam em seus currículos a inserção das temáticas de gênero 
obtiveram média do número de tópicos sobre saúde LGBT correspondente a 
11,60 e o grupo que possuía obteve valor 12,36. Não há diferenças entre a média 
do número de tópicos sobre saúde LGBT na formação acadêmica entre os dois 
grupos. Concluímos que a previsão da temática de gênero e/ou sexualidade não 
garante acesso às questões de saúde LGBT, sendo necessário especificar os 
temas relacionados para que assim sejam efetivados. 
 
Palavras-chave: Gênero e Saúde, Minorias Sexuais e de Gênero, Educação. 

TITLE: Association between the formal curriculum of health students and LGBT 

health topics 

Abstract 

It is not uncommon to notice the extent to which the ancient heritage of gender 
and sexual orientation in society still reverberates in the diminished social 
attention and health care directed to the Lesbian, Gay, Bisexual, transvestite, 
transsexual and transgender (LGBT) population. This research carried out a 
cross-sectional and documentary study with 322 graduates from the courses of 
Medicine, Nutrition, Dentistry and Nursing of the Higher Education Institutions of 
the State of Rio Grande do Norte, Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN) and State University of Rio Grande do Norte (UERN), and their 
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Pedagogical Projects, addressing the themes of gender identity, sexual 
orientation, health care and public policies. Only the Nursing course at UERN 
showed 100% in the search for the inclusion of a gender perspective and 76.8% 
in the search for the inclusion of the perspective of sexuality in their pedagogical 
projects. The group of students who did not have the inclusion of gender themes 
in their curricula obtained an average of the number of topics on LGBT health 
corresponding to 11.60 and the group that did have obtained a value of 12.36. 
There are no differences between the average number of topics on LGBT health 
in academic education between the two groups. We conclude that the prediction 
of the theme of gender and/or sexuality does not guarantee access to LGBT 
health issues, and it is necessary to specify the related themes so that they can 
become effective. 
 
Keywords: Gender and Health, Sexual and Gender Minorities, Education. 
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TÍTULO: Repertório vocal da Lontra longicaudis (Olfers,1818) em latrinas 

Resumo 

A Lontra longicaudis (Olfers, 1818), assim como os animais com hábitos 
solitários, foi tida por muito tempo como um animal silencioso, mas o presente 
estudo através de análises de arquivos acústicos e visuais mostra que a espécie 
possui um repertório vocal composto por sete tipos de sons. Esse é o primeiro 
estudo feito para obtenção de informações sobre o sistema de comunicação 
acústica da espécie, e demonstrou que os sons produzidos nesse sistema de 
comunicação são muito similares aos de outras espécies, Lutra lutra, Enhydra 
lutris e Lontra canadensis. Dentre os sons produzidos apenas quatro dos que 
foram descritos nesse trabalho foram encontrados nessas outras espécies. A 
partir da detecção e análise das vocalizações da L. longicaudis feitas no estudo, 
informações sobre o comportamento desses animais poderão ser acrescentados 
na literatura para auxiliar futuras pesquisas e também à conservação da espécie. 
 
Palavras-chave: Lontra Neotropical; Repertório vocal; Comunicação acústica. 

TITLE: Vocal repertoire of Lontra longicaudis (Olfers, 1818) in latrines 

Abstract 

Lontra longicaudis (Olfers, 1818), like animals with solitary habits, has long been 
regarded as a silent animal, but the present study through analysis of acoustic 
and visual files shows that the species has a vocal repertoire composed of seven 
types of sounds. This is the first study done to obtain information about the 
acoustic communication system of the species, and it demonstrated that the 
sounds produced in this communication system are very similar to those of other 
species, Lutra lutra, Enhydra lutris and Lontra canadensis. Among the sounds 
produced, only four of those described in this work were found in these other 
species. From the detection and analysis of L. longicaudis vocalizations made in 
the study, information on the behavior of these animals may be added in the 
literature to assist future research and also to the conservation of the species. 
 
Keywords: Neotropical otter; Vocal repertoire; Acoustic communication. 
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TÍTULO: Tecnologia educativa voltada para a melhoria do raciocínio diagnóstico 

em enfermagem: uma análise de conteúdo 

Resumo 

Introdução: O Raciocínio Diagnóstico em enfermagem é uma atividade cognitiva, 
que envolve o reconhecimento e agrupamento de sinais e sintomas dos 
pacientes, somado ao julgamento clínico. Por isso, é a etapa mais complexa do 
processo de enfermagem e que apresenta maior risco de baixa acurácia. Sendo 
assim, o uso da simulação clínica, tem se mostrado um caminho efetivo para 
melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Objetivo: analisar 
cenários clínicos a serem aplicados na simulação clínica, para o 
desenvolvimento do raciocínio diagnostico. Metodologia: Estudo de análise de 
conceito, realizado entre maio e julho de 2019. Contou com 43 especialistas, 
selecionados via Plataforma Lattes, pelos descritores enfermagem, clínica e 
diagnóstico de enfermagem. Os juízes preencheram ao instrumento eletrônico, 
e esses dados foram tabulados e analisados com auxílio do software estatístico 
IBM SPSS Statistic versão 19.0 for Windows. Resultados: Os especialistas eram 
em sua maioria: doutores (23,3%), mestres (23,3%) e graduandos em 
enfermagem (23,3%), que desenvolvem estudos na área de diagnóstico de 
enfermagem (69,8%). Os cenários clínicos e casos clínicos, foram considerados, 
respectivamente, adequados (51,1%) e muito adequado (59,3%) para aplicar na 
simulação clínica. Conclusão: A referida tecnologia educativa foi devidamente 
validada por especialistas, e seguiram para aplicação durante o ensino do 
raciocínio diagnóstico para os discentes de enfermagem. 
 
Palavras-chave: Ensino. Metodologias Ativas. Raciocínio Diagnóstico em 

enfermagem. 

TITLE: EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR IMPROVING DIOGNOSTIC 

REASONING IN NURSING: A CONTENT ANALYSIS 

Abstract 

 

Introduction: Nursing Diagnostic Reasoning is a cognitive activity that involves 
the recognition and grouping of the patient's signs and symptoms, in addition to 
clinical judgment. For this reason, it is the most complex stage of the nursing 
process and the highest risk of low precision. Thus, the use of clinical simulation 
has been shown to be an effective way to improve the quality of the teaching-
learning process. Objective: analyze clinical scenarios to be applied in clinical 
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simulation, for the development of diagnostic reasoning. Methodology: Concept 
analysis study, carried out between May and July 2019. It counted with 43 
specialists, selected via the Lattes Platform, by the nursing, clinical and nursing 
diagnosis descriptors. The judges filled out the electronic instrument, and these 
data were tabulated and analyzed with the help of the statistical software IBM 
SPSS Statistic version 19.0 for Windows. Results: Most specialists were: doctors 
(23.3%), masters (23.3%) and undergraduate nursing students (23.3%), who 
develop studies in the field of nursing diagnosis (69.8%). The scenarios and 
clinical cases were considered, respectively, adequate (51.1%) and very 
adequate (59.3%) for application in clinical simulation. Conclusion: This 
educational technology was duly validated by specialists, and it will passto be 
applied during the teaching of diagnostic reasoning to nursing students. 

 
 
Keywords: Teaching. Active Methodologies. Nursing Diagnostic Reasoning. 
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TÍTULO: Iniciativas de educação interprofissional em saúde no Brasil: uma 

revisão narrativa 

Resumo 

Introdução: a educação interprofissional (EIP) em saúde ocorre quando 
membros de diferentes áreas aprendem “com”, “sobre” e “entre si”, tendo como 
objetivo a melhora no cuidado ofertado (CAIPE, 2002). Esse estudo surgiu a 
partir da necessidade de conhecer as iniciativas de EIP mais consolidadas na 
realidade brasileira. Objetivo: apresentar, a partir da literatura nacional, 
experiências consolidadas de educação interprofissional. Metodologia: para 
tanto, realizou-se uma pesquisa de levantamento bibliográfico através de 
publicações nacionais que relatam iniciativas nacionais de EIP nos últimos dez 
anos. Resultados e discussão: Foram apresentadas cinco experiências 
brasileiras, que apesar de adotarem metodologias diversas, se alinham aos 
princípios da educação e trabalho interprofissional. No entanto, percebeu-se que 
as universidades que possuem modelos de ensino tradicionais parecem 
enfrentar mais dificuldades, principalmente por possuir discrepâncias entre as 
agendas dos diferentes cursos, tornando-se necessário planejamento. 
Conclusões: Para que as experiências se configurem como interprofissionais e 
estejam alinhadas aos marcos teóricos-conceituais, além de haver 
intencionalidade das ações, é preciso estabelecer metodologias que 
proporcionem de fato o desenvolvimento de competências colaborativas, 
adaptando as iniciativas às particularidades locais. 
 
Palavras-chave: Educação interprofissional, Competências colaborativas 

TITLE: Interprofessional education initiatives in health in Brazil: a narrative review 

Abstract 

Introduction: interprofessional education (IPE) in health occurs when members 
from different areas learn "with", "about" and "with each other", with the objective 
of improving the care offered (CAIPE, 2002). This study arose from the need to 
know the most consolidated IPE initiatives in the Brazilian reality. Objective: 
to present, based on national literature, consolidated experiences of 
interprofessional education. Methodology: for this purpose, a bibliographic 
survey was carried out through national publications that report national IPE 
initiatives in the last ten years. Results and discussion: Five Brazilian 
experiences were presented, which despite adopting different methodologies, are 
in line with the principles of interprofessional education and practice. However, it 
was noticed that universities that have traditional teaching models seem to face 
more difficulties, mainly because they have discrepancies between the activities 
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of the different courses, making planning necessary. Conclusions: In order for 
the experiences to be configured as interprofessionals and to be aligned with the 
theoretical-conceptual frameworks, in addition to the intentionality of the actions, 
it is necessary to establish methodologies that actually provide the development 
of collaborative skills, adapting the initiatives to local particularities. 
 
Keywords: Interprofissional education, collaborative competencies. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 432 

 

CÓDIGO: SB0419 

AUTOR: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA PACHECO 

ORIENTADOR: GUILHERME ORTIGARA LONGO 

 

 

TÍTULO: Monitoramento da saúde dos corais Siderastrea stellata e Montastraea 

cavernosa em recifes oceânicos 

Resumo 

 

Os corais são sensíveis aos impactos globais e locais, decorrentes das 
mudanças climáticas e das ações humanas diretas. Essas ameaças tendem a 
causar o branqueamento, que consiste na expulsão das microalgas 
fotossintetizantes com as quais os corais vivem em associação. Entender se o 
branqueamento de corais é causado por impactos globais ou locais é 
fundamental para manter ambientes recifais saudáveis. Assim, estudos em ilhas 
oceânicas ajudam na compreensão dessas questões, porque nelas os recifes 
são menos impactados localmente se comparados aos recifes da costa. 
Monitoramos a saúde dos corais em recifes de Fernando de Noronha durante 18 
meses, com foco em Siderastrea stellata em ambientes rasos e Montastraea 
cavernosa em ambientes fundos, utilizando modelos 3D para medir indicadores 
de saúde. Monitoramos também as condições abióticas utilizando dados de 
satélite para temperatura, ondas de calor, atenuação da luz e ação de ondas e 
ventos. Vimos que os corais se mantiveram saudáveis durante quase todo o 
período do estudo e que os fatores abióticos que influenciam a saúde variaram 
em cada um dos recifes. No Atalaia, recife mais raso, a ação de ondas e ventos 
provocou soterramento, enquanto o aumento da temperatura resultou no 
sobrecrescimento de algas no Sueste. No recife mais profundo, Laje dois Irmãos, 
ondas de calor causaram aumento da palidez. A estabilidade da saúde dos 
corais registrada demonstra que corais sujeitos a menos impactos locais podem 
ter alta resiliência. 

 
 
Palavras-chave: Branqueamento. Modelos 3D. Ilhas oceânicas. Variáveis 

ambientais. 

TITLE: Monitoring the health of Siderastrea stellata and Montastraea cavernosa 

corals in oceanic reefs 

Abstract 

Corals are strongly affected by global and local impacts resulting from climate 
change and direct human actions. These threats tend to cause bleaching, which 
consists on the coral expelling the photosynthetic microalgae with which they live 
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in association. Understanding whether coral bleaching is caused by global or 
local impacts is critical to maintaining healthy reef environments. Studies at 
oceanic islands can help to understand these issues, because reefs in these 
areas are less impacted when compared to coastal reefs. We monitored coral 
health indicators in reefs of the Fernando de Noronha Archipelago, focused on 
Siderastrea stellata in shallow reefs and Montastraea cavernosa in deeper reefs, 
using 3D models. We also monitored abiotic conditions using satellite data for 
temperature, heat waves, light attenuation, wave and wind action. The corals 
remained mostly healthy during the whole study period and the physical factors 
influencing coral health varied among the studied reefs. At Atalaia, the shallowest 
area, wave and wind action caused burial events, while at Sueste the increase in 
temperature resulted in algae overgrowth. At Laje Dois Irmãos, the deeper reef, 
marine heat waves caused an increase in coral paleness. The relative stability of 
coral health recorded in this study indicates that corals subjected to less local 
impacts may be highly resilient. 
 
Keywords: Bleaching. 3D models. Oceanic islands. Environmental drivers. 
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TÍTULO: Diagnóstico Genético de Pacientes com Lipomatose Simétrica Múltipla 

no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

A lipomatose simétrica múltipla (LSM) ou doença de Madelung é uma doença 
mitocondrial rara caracterizada fenotipicamente pela presença de massas 
lipomatosas não encapsuladas principalmente nas regiões de tronco e pescoço, 
geralmente associada com neuropatia axonal e complicações metabólicas. Sua 
etiologia está correlacionada com uma mutação no gene MFN2, que codifica 
para a proteína Mitofusina 2. Pode-se observar também que o consumo abusivo 
de álcool está fortemente associado à progressão acelerada da LSM. Além 
disso, sabe-se que mutações no gene MFN2 podem causar uma neuropatia 
conhecida como Charcot-Marie-Tooth tipo 2 (CMT2A). A LSM apresenta uma 
heterogeneidade na cronologia do aparecimento das manifestações, nas 
características clínicas e até gravidade das mesmas. O presente trabalho tem 
como objetivo diagnosticar os pacientes com a LSM tipo 1 e, para tal, após coleta 
de sangue dos participantes e posterior extração de DNA, será utilizado 
sequenciamento capilar para obtenção do diagnóstico. 
 
Palavras-chave: Lipomatose Simétrica múltipla, neuropatia axonal, mitofusina 2. 

TITLE: Genetic diagnosis of patients with Multiple Simmetryc Lipomatosis in Rio 

Grande do Norte. 

Abstract 

Multiple symmetric lipomatosis (LSM) or Madelung's disease is a rare 
mitochondrial disease characterized phenotypically by the presence of non-
encapsulated lipomatous masses mainly in the trunk and neck regions, usually 
associated with axonal neuropathy and metabolic complications. Its etiology is 
correlated with a mutation in the MFN2 gene, which codes for the protein 
Mitofusin 2. It can also be observed that alcohol abuse is strongly associated with 
the accelerated progression of LSM. In addition, it is known that mutations in the 
MFN2 gene can cause a neuropathy known as Charcot-Marie-Tooth type 2 
(CMT2A). LSM presents a heterogeneity in the chronology of the appearance of 
the manifestations, in the clinical characteristics and even their severity. The 
present study aims to diagnose patients with type 1 LSM and, for this purpose, 
after collecting blood from the participants and subsequent DNA extraction, 
capillary sequencing will be used to obtain the diagnosis. 
 
Keywords: Multiple simmetryc lipomatosis, axonal neuropathy, mitofusin 2. 
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TÍTULO: ESTIMATIVA DE ENERGIA, MACRONUTRIENTES, FIBRA E 

MICRONUTRIENTES A PARTIR DE UM REGISTRO FOTOGRÁFICO OBTIDO 

POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL. 

Resumo 

Objetivo: comparar o registro alimentar pesado (RAP) e o registro alimentar 
estimado a partir de fotografias (RAF) obtidas por pessoas com deficiência visual 
(PDV) para quantificação de energia, macronutrientes, fibras e micronutrientes. 
Métodos: Trata-se de um estudo observacional, individuado e seccional 
realizado com pessoas com diferentes graus de deficiência visual. Também 
participaram PDV e nutricionistas. Na primeira etapa do estudo, ocorreu o 
registro fotográfico de refeições padronizadas pelos voluntários com deficiência 
visual e a realização do registro alimentar pesado das refeições, pelos 
pesquisadores. Na segunda, realizou-se o RAF por nutricionistas pela 
observação das fotos registradas anteriormente. O RAP foi comparado ao RAF 
por meio do teste de Wilcoxon. Resultados: O RAF resultou em subestimação 
de energia, macronutrientes, fibra e micronutrientes para a maioria dos alimentos 
(pão francês, queijo muçarela, banana prata, arroz branco, feijão carioca, 
cenoura ralada, bolo simples). No entanto, houve superestimação de todos os 
nutrientes do frango grelhado e tomate. Conclusão: a utilização do RAF por PDV 
parece não ser fidedigno para estimar a quantidade de energia e quantidade de 
macronutrientes, fibra e micronutrientes da dieta. Mas, é possível a identificação 
dos alimentos que estão sendo consumidos, permitindo avaliação qualitativa do 
consumo, representando uma alternativa para diminuir as barreiras de 
comunicação entre os profissionais e esses indivíduos. 
 
Palavras-chave: Dieta. Nutrientes. Fotografia. Deficiência visual. 

TITLE: ESTIMATION OF ENERGY, MACRONUTRIENTS, FIBER, AND 

MICRONUTRIENTS FROM PHOTOGRAPHIC RECORDINGS OBTAINED BY 

PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT. 

Abstract 

Objective: To compare weighed food record (WFR) and the estimated food record 
from photographs (EFP) obtained by visually impaired persons (VIP) for 
quantification of energy, macronutrients, fibers, and micronutrients. Methods: 
This is an observational, individual, and sectional study conducted by people with 
different degrees of visual impairment. VIP and nutritionists also participated. In 
the first stage of the study, there was a photographic recording of standardized 
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meals by the visually impaired volunteers and the carrying out of the weighed 
food record of the meals by the researchers. In the second stage, the EFP was 
performed by nutritionists via observation of previously recorded photos. The 
WFR was compared to the EFP by Wilcoxon's test. Results: EFP resulted in an 
underestimation of energy, macronutrients, fiber, and micronutrients for most 
foods (bread rolls, mozzarella cheese, chunky banana, white rice, pinto beans, 
grated carrots, cake). However, there was an overestimation of all the nutrients 
in grilled chicken and tomatoes. Conclusion: The use of EFP by VIP seems 
unreliable to estimate the amount of energy and amount of macronutrients, fiber, 
and micronutrients in the diet. However, it is possible to identify the foods being 
consumed, allowing qualitative evaluation of consumption, representing an 
alternative to reduce communication barriers between professionals and these 
individuals. 
 
Keywords: Diet. Nutrients. Photography. Visual impairment. 
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TÍTULO: Reações biomiméticas utilizando [Fe(3MeOSalophen)Cl] como 

catalisador com extrato bruto de folhas de Passiflora edulis var. flavicarpa 

Degener. 

Resumo 

Integrante de um gênero conhecido por sua atividade no sistema nervoso central 
(SNC), a Passiflora edulis var. flavicarpa Degener é uma planta de interesse 
recente. Por isso, estudos para avaliar a segurança de seu uso vem sendo 
desenvolvidos e as reações biomiméticas com catalisadores químicos, como 
metaloporfirinas e derivados de Salen, têm se mostrado uma alternativa viável à 
experimentação animal. Nesse sentido, com a análise cromatográfica de 
reações com o catalisador [Fe(3MeOSalophen)Cl] ou Jacobsen, com o oxidante 
iodosilbenzeno (PhIO) e o extrato bruto padronizado das folhas de P. edulis, o 
presente estudo propôs comparar a atividade dos catalisadores e caracterizar os 
produtos formados nas razões molares 1:10:10 (R1), 1:20:20 (R2) e 1:30:30 
(R3). O catalisador Salophen apresentou maior consumo nas razões R1 e R2 
comparado ao catalisador de Jacobsen, que não apresentou variação de 
consumo nas razões testadas. A fração R3 apresentou um consumo baixo, que 
pode indicar a degradação do catalisador. Embora seja observado consumo do 
marcador, não foi possível detectar produtos, isso pode estar relacionado com 
as limitações da análise por espectrometria no ultravioleta-visível ou mesmo à 
possível volatilidade de produtos. Devido à conjuntura atual, a etapa de 
caracterização dos produtos não pôde ser realizada, sendo assim, será feita no 
plano de trabalho subsequente. Por fim, dadas as limitações deste, estudos 
complementares são necessários. 

 
Palavras-chave: Catalisador de Jacobsen. Reação biomimética. Isoorientina. 

Porfirína. 

TITLE: Biomimetic reactions using [Fe(3MeOSalophen)Cl] as a catalyst with 

crude extract of leaves of Passiflora edulis var. flavicarpa Degener. 

Abstract 

Part of a genus known for its activity in the central nervous system (CNS), 
Passiflora edulis var. flavicarpa Degener is a plant of recent interest. For this 
reason, studies to evaluate the safety of its use have been developed and 
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biomimetic reactions with chemical catalysts, such as metalloporphyrins and 
Salen derivatives, have shown to be a viable alternative to animal 
experimentation. In this sense, with the chromatographic analysis of reactions 
with the catalyst [Fe(3MeOSalophen)Cl] or Jacobsen’s, with the oxidizing 
iodosylbenzene (PhIO) and the standardized crude extract of the P. edulis leaves, 
the present study proposed to compare the activity of the catalysts and 
characterize the products formed in the 1:10:10 (R1), 1:20:20 (R2) and 1:30:30 
(R3) molar ratios. The Salophen catalyst showed a higher consumption in the R1 
and R2 ratios, compared to Jacobsen’s catalyst, which did not showed 
consumption variation in the tested ratios. The R3 fraction showed a low 
consumption, which may indicate the degradation of the catalyst. Although 
consumption of the marker is observed, it was not possible to detect products, 
this may be related with the limitations of the ultraviolet-visible spectrometry 
analysis or even to the possible volatility of products. Due to the current situation, 
the product characterization step could not be carried out, so it will be done in the 
subsequent work plan. Lastly, given the limitations of this, complementary studies 
are necessary. 

 
Keywords: Jacobsen’s catalyst. Biomimetic reaction. Isoorientin. Porphyrin. 
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TÍTULO: Interação entre as respostas afetivas durante o exercício físico e atitude 

implícita na predição do comportamento futuro na atividade física 

Resumo 

 

É evidenciado que indivíduos que associam exercício físico a eventos 
prazerosos tendem a permanecer por mais tempo no programa de treinamento 
que estiver inserido. Partindo do conceito que a atitude implícita e as respostas 
afetivas durante o exercício físico são marcadores importantes nos níveis de 
atividade física espontânea, a proposta do estudo é verificar a interação dessas 
medidas em explicar um maior engajamento no comportamento futuro da 
atividade física ao longo de seis meses em adultos inativos. Os participantes 
foram testados em uma sessão de exercício com intensidade moderada e foi 
analisada uma correlação com o nível de atividade física e comportamento 
sedentário de forma transversal. Serão verificados os efeitos das variáveis 
independentes (atitudes implícitas e respostas afetivas) sobre as variáveis 
dependentes (nível de atividade física e comportamento sedentário, o resultado 
mostrado foi que a percepção de prazer não se relacionou com o nível de 
atividade física e comportamento sedentário, concluindo que as respostas 
afetivas não foram associadas ao nível de atividade física avaliada de forma 
objetiva em indivíduos não engajados em programas regulares de atividade 
física. Entretanto, um novo achado do presente estudo foi que uma maior atitude 
implícita positiva foi associada a respostas afetivas mais positivas a uma sessão 
de exercício com intensidade moderada e a uma maior quantidade de atividade 
física espontânea de intesidade moderada/vigorosa. 

 
 
Palavras-chave: Atitudes implícitas; Respostas Afetivas; Atividade Física 

Espontânea. 

TITLE: Interaction between affective responses during physical exercise and 

attitude implicit in predicting future behavior in physical activity 

Abstract 
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It is evident that individuals who associate physical exercise with pleasurable 
events tend to stay longer in the training program that is inserted. Starting from 
the concept that the implicit attitude and affective responses during physical 
exercise are important markers in spontaneous physical activity levels, the 
purpose of the study is to verify the interaction of these measures in explaining a 
greater engagement in the future behavior of physical activity over six months in 
inactive adults. The participants were tested in an exercise session with moderate 
intensity and a correlation with the level of physical activity and sedentary 
behavior was analyzed in a transversal way. The effects of independent variables 
(implicit attitudes and affective responses) on dependent variables (level of 
physical activity and sedentary behavior) will be verified, the result shown was 
that the perception of pleasure was not related to the level of physical activity and 
sedentary behavior, concluding that affective responses were not associated with 
the level of physical activity assessed objectively in individuals not engaged in 
regular physical activity programs. However, a new finding in the present study 
was that a greater positive implicit attitude was associated with more positive 
affective responses to a moderate intensity exercise session and a greater 
amount of spontaneous physical activity of moderate / vigorous intensity. 

 
 
Keywords: Implicit attitudes; Affective Responses; Spontaneous Physical Activit 
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TÍTULO: SISTEMAS EMULSIONADOS A BASE DE ÓLEOS NATURAIS PARA 

O TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS 

Resumo 

 

Lesões cutâneas são processos inflamatórios crônicos de elevada incidência 
mundial. Apesar de efetivos no tratamento, os efeitos adversos dos corticoides 
e inibidores de calcineurina comprometem a adesão terapêutica. Diante disso, o 
uso de produtos naturais, tais como o óleo de linhaça, o qual é utilizado na 
medicina popular para o tratamento dessas lesões, surge como alternativa 
terapêutica. Contudo, suas características organolépticas e biofarmacêuticas 
inadequadas inviabilizam seu uso in natura. Sendo assim, o objetivo deste 
trabalho é desenvolver sistemas dispersos emulsionados nanoestruturados para 
veiculação do óleo de linhaça e aprimoramento das características inadequadas 
supracitadas. Para isso, os sistemas foram desenvolvidos a partir de um 
diagrama de fases pseudoternário, seguido da avaliação da distribuição do 
tamanho de gotícula e potencial zeta (ζ). As microemulsão e nanoemulsão 
obtidas foram compostas por Span® 80 (3,25 % e 2,25 %), Kolliphor® RH 40 
(21,75 % e 15 %) e óleo de linhaça (5 % e 7,5 %), respectivamente. Seus 
tamanhos de gotícula, índices de polidispersão e ζ foram 44 ± 1, 0,32 ± 0,01 e -
28 ± 11 mV; e 110 ± 1,11 nm, 0,24 ± 0,01 e -19 ± 1 mV, respectivamente. Sendo 
assim, os sistemas foram produzidos com sucesso, apresentaram resultados de 
caracterização satisfatórios e podem ser utilizados em estudos futuros para 
investigar seu uso contra lesões cutâneas. 

 
 
Palavras-chave: Óleo de linhaça. Microemulsão. Nanoemulsão. 

TITLE: EMULSIFIED SYSTEMS BASED ON NATURAL OILS FOR THE 

TREATMENT OF SKIN LESIONS 

Abstract 
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Skin lesions are chronic inflammatory diseases that present high incidence 
worldwide. Although effective on treatment, corticosteroids and calcineurin 
inhibitors side effects compromise the therapeutic adherence. In light of this, the 
use of natural products stands out as an alternative approach, wherein can be 
highlighted the linseed oil, which has been used in folk medicine to treat these 
injuries. However, its unsuitable organoleptic and biopharmaceutical 
characteristics prevent its in natura use. Therefore, the aim of this work is to 
develop nanostructured emulsified systems for the delivery of linseed oil and to 
improve the aforementioned characteristics. Then, the systems were developed 
from a pseudo-ternary phase diagram, followed by the evaluation of the droplet 
size distribution and zeta potential (ζ). The microemulsion and nanoemulsion 
obtained were composed of Span® 80 (3.25 % and 2.25 %), Kolliphor® RH 40 
(21.75 % and 15 %) and linseed oil (5 % and 7.5 %), respectively. Their droplet 
sizes, polydispersity indices and ζ were 44 ± 1, 0.32 ± 0.01 and 28 ± 11 mV; and 
110 ± 1.11 nm, 0.24 ± 0.01 and -19 ± 1 mV, respectively. Thus, the systems were 
successfully produced, presented satisfactory characterization results and can 
be used in future studies to investigate their use against skin lesions. 

 
 
Keywords: Linseed oil. Microemulsion. Nanoemulsion. 
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TÍTULO: Atualização de bancos de dados da flora do RN 

Resumo 

O herbário UFRN se tornou o maior acervo biológico da universidade e é 
essencial que esta coleção esteja bem identificada quanto às amostras, pois as 
mesmas servem de base a diversos consultores e pesquisadores. Como o 
herbário vem passando por um grande processo de intercâmbio de espécimes, 
buscaram-se atualizações para as espécies do Rio Grande do Norte, que tenham 
sido enviadas a outras coleções, permitindo a ampliação dos conhecimentos 
básicos sobre as plantas do estado. 
 
Palavras-chave: Herbário UFRN, Identificação, Espécies, Rio Grande do Norte. 

TITLE: Update of RN's flora databases 

Abstract 

The UFRN herbarium has become university’s largest biological collection and it 
is essential that this collection is well identified in terms of samples, as they serve 
as the basis for several consultants and researchers. As the herbarium has been 
going through a great process of specimen exchange, updates were sought for 
species in Rio Grande do Norte, which have been sent to other collections, 
allowing the expansion of basic knowledge about the state's plants. 
 
Keywords: Herbarium UFRN, Identification, Species, Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: Influência do estado nutricional em vitamina A e vitamina E na 

composição do leite materno no seguimento da lactação 

Resumo 

O leite materno é o alimento capaz de fornecer todos os nutrientes que o recém-
nascido precisa nos seis primeiros meses de vida, conferindo benefícios ao 
binômio mãe-filho. Dentre os micronutrientes presentes no leite materno 
destacam-se as vitaminas A e E, sendo esses essenciais para diversos 
processos metabólicos. Diante disso é imprescindível a realização de estudos 
para avaliar as concentrações de retinol e alfa-tocoferol no soro e leite materno 
visto que é através dele que as necessidades dos lactentes são supridas. Assim, 
o presente estudo tinha como objetivo avaliar a influência do estado nutricional 
em vitamina A e vitamina E na concentração de retinol e alfa-tocoferol do leite 
materno. Contudo, não foi possível dar andamento a metodologia proposta 
devido ao atraso na submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e a atual 
pandemia do Covid-19 que impossibilitou a coleta de dados. Como resultado das 
atividades na Iniciação Científica (IC), tem-se a participação ativa em reuniões e 
atividades extensionistas do grupo de pesquisa de Bioquímica dos Alimentos e 
da Nutrição, bem como a atuação em produções científicas. Dessa maneira, 
mesmo não sendo possível a execução do projeto, durante a IC foi possível 
adquirir conhecimentos científicos, os quais contribuíram para o 
desenvolvimento acadêmico e profissional enquanto discente. E mesmo com os 
desafios impostos, as atividades desenvolvidas foram realizadas com nível de 
sucesso satisfatório pelo grupo. 
 
Palavras-chave: Retinol; Alfa-tocoferol; Lactantes; Iniciação Científica. 

TITLE: Influence of nutritional status on vitamin A and vitamin E in the 

composition of breast milk in the follow-up of lactation 

Abstract 

Breast milk is the food capable of providing all the nutrients that the newborn 
needs in the first six months of life, conferring benefits to the mother-child 
binomial. Among the micronutrients present in breast milk, vitamins A and E stand 
out, which are essential for several metabolic processes. Therefore, it is essential 
to carry out studies to assess the concentrations of retinol and alpha-tocopherol 
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in serum and breast milk, since it is through it that the needs of infants are met. 
Thus, the present study aimed to assess the influence of nutritional status on 
vitamin A and vitamin E on the concentration of retinol and alpha-tocopherol in 
breast milk. However, it was not possible to proceed with the proposed 
methodology due to the delay in submission to the Research Ethics Committee 
and the current Covid-19 pandemic that made data collection impossible. As a 
result of activities in Scientific Initiation (CI), there is active participation in 
meetings and extension activities of the research group on Biochemistry of Food 
and Nutrition, as well as performance in scientific productions. Thus, even though 
it was not possible to execute the project, during the CI it was possible to acquire 
scientific knowledge, which contributed to the academic and professional 
development as a student. And even with the challenges imposed, the activities 
developed were carried out with a satisfactory level of success by the group. 
 
Keywords: Retinol; Alpha-tocopherol; Lactating; Scientific Research. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 446 

 

CÓDIGO: SB0432 

AUTOR: LORENA THALIA PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: KARLA DANIELLY DA SILVA RIBEIRO RODRIGUES 

 

 

TÍTULO: Fatores determinantes na composição de vitamina A do leite maduro 

Resumo 

O leite materno é o alimento ideal para a criança nos seis primeiros meses de 
vida, conferindo inúmeros benefícios para o lactente e lactante, além de 
fortalecer o vínculo entre o binômio mãe-filho. Dentre os micronutrientes 
importante para a saúde do neonato destaca-se a vitamina A, antioxidante 
essencial para o desenvolvimento infantil, sistema imunológico e do ciclo visual, 
sendo imprescindível que haja quantidade suficiente dessa vitamina no leite, 
uma vez que são baixas as reservas corporais ao nascimento. Assim, este 
estudo tinha como objetivo inicial avaliar os fatores determinantes na 
concentração de retinol no leite de mulheres no seguimento da lactação. No 
entanto, não foi possível a coleta de dados previstas no plano de trabalho original 
em decorrência de problemas na submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e 
à pandemia em curso da COVID-19, sendo as atividades de iniciação científica 
(IC) adaptadas para a nova realidade. Durante esse período foi possível 
participar de atividades do Grupo de Pesquisa Bioquímica dos Alimentos e da 
Nutrição, como reuniões, eventos e congressos científicos, atividades de 
extensão e escrita de resumos e artigos, e publicação de cartilhas. Mesmo não 
sendo possível a execução do plano de trabalho original, pode-se perceber que 
a IC conferiu oportunidade de pesquisa e extensão dissociadas ao ensino e 
ampliou o conhecimento, assim como possibilitou o desenvolvimento de 
concepções importantes ao aluno, academicamente e profissionalmente. 
 
Palavras-chave: Vitamina A; leite materno; aleitamento materno. 

TITLE: Determinants factors in the composition of vitamin A in the mature milk 

Abstract 

Breast milk is the ideal and non-transferable food for the child in the first six 
months of life, conferring numbers of benefits for both the infant and the infant, in 
addition to improving the bond between the mother-child binomial. Among the 
micronutrients important for health, there is vitamin A, a natural antioxidant and 
essential for child growth and development, immune and visual system. Thus, it 
is essential that there is a sufficient amount of this vitamin in milk, since they are 
low as corporate reserves in the newborn at birth. In addition, it is known that a 
vitamin composition can affect the lactation phase, breastfeeding period and 
prematurity, but there is still no consensus on the influence of socioeconomic, 
health and nutritional factors. This study aimed to evaluate the determining 
factors in the concentration of retinol in the milk of women following lactation. The 
project cannot be carried out due to the delay of the ethics committee and an 
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ongoing pandemic in COVID-19, being impossible to collect data. During the 
period of scientific initiation (CI), it was possible to participate in meetings, events 
and scientific congresses, extension activities and writing abstracts and articles. 
Even though it is not possible to execute the project, the CI confers the 
opportunity for research and dissociated extension to teaching and promotes 
knowledge, as well as the development of important concepts for the student, 
academically and professionally. 
 
Keywords: Retinol; breast milk; breastfeeding. 
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TÍTULO: Mapeamento de iniciativas de educação interprofissional na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

A educação interprofissional configura-se como uma potente estratégia para 
possibilitar as mudanças necessárias na formação dos profissionais de saúde, 
tornando-os aptos para o trabalho em equipe. Entretanto, para isso, esbarra-se 
em uma estrutura curricular tradicional, essencialmente uniprofissional, que 
carece de planejamento estratégico para implementação dos princípios e marcos 
teórico-conceituais da educação interprofissional. Assim, objetiva-se com essa 
pesquisa sistematizar propostas de iniciativas de educação interprofissional na 
formação em saúde no contexto da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Para tanto, adotou-se a pesquisa documental como desenho do 
estudo e, com base nos Projetos Político Pedagógico dos cursos da área da 
saúde da UFRN, foi realizado um mapeamento das possibilidades de 
implementação da educação interprofissional nesses cursos. Os resultados 
mostram que a maioria dos componentes curriculares dos cursos na área da 
saúde da UFRN traz temas ou conteúdos que podem servir de apoio às 
iniciativas de educação interprofissional em saúde e que, portanto, há 
possibilidade de adoção de iniciativas de educação interprofissional de forma 
longitudinal em muitos desses cursos. Conclui-se que o mapeamento das 
possibilidades de inserção da educação interprofissional dentro dos currículos 
dos cursos é um importante norteador para a reestruturação da formação em 
saúde e que os resultados deste estudo apontam para mudanças na prática 
colaborativa. 
 
Palavras-chave: Educação interprofissional. Currículo. Educação superior. 

TITLE: Mapping of interprofessional education initiatives at the Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Interprofessional education is configured as a powerful strategy to enable the 
necessary changes in the training of health professionals, making them suitable 
for teamwork. However, for this, it comes up against a traditional curricular 
structure, essentially uniprofessional, which lacks strategic planning to implement 
the principles and theoretical-conceptual frameworks of interprofessional 
education. So, the objective of this research is to systematize proposals for 
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interprofessional education initiatives in health education in the context of the 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). To this end, documental 
research was adopted as the study design and, based on the Political 
Pedagogical Projects of the courses in the health area at UFRN, was performed 
a mapping of the possibilities for implementing of the interprofessional education 
in these courses. The results show that most of the curricular components of 
courses in the UFRN health area bring topics or content that can serve as a 
support to interprofessional health education initiatives and, therefore, there is 
the possibility of adopting interprofessional education initiatives in a longitudinal 
way. in many of these courses. It is concluded that the mapping of the possibilities 
of insertion of interprofessional education within the curricula of the courses is an 
important guide for the restructuring of health education and that the results of 
this study point to changes in collaborative practice. 

 
 
Keywords: Interprofessional education. Curriculum. Higher education. 
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TÍTULO: Análise de microdureza de superfície da resina bulk fill a partir de 

diferentes parâmetros de fotoativação 

Resumo 

Introdução: A microdureza da resina composta é influenciada pela distância e 
intensidade da luz emitida pelo fotopolimerizador. Nesse contexto, o grau de 
conversão pode ser indiretamente avaliado pela diferença de microdureza entre 
a superfície e a base do incremento fotoativado. Paralelo a isso, as resinas bulk 
fill surgiram como uma nova opção de material restaurador, permitindo a 
polimerização de 4 a 6 mm. Objetivo: Avaliar a influência das diferentes 
configurações de fotoativação de um led de terceira geração na variação da 
microdureza da superfície e da base de um espécime de resina Bulk Fill de alta 
viscosidade em diferentes distâncias de fotoativação. Metodologia: 72 
espécimes (4mm x 6mm) de resina bulk fill serão divididos em 9 grupos, de 
acordo com a configuração e distância do fotopolimerizador do espécime (n=8). 
Os grupos do estudo serão submetidos a três parâmetros de fotoativação (1000 
mW/cm² por 20s, 1400 mW/cm² por 8s e 3200 mW/cm² por 6s) e três distâncias 
de fotoativação (0 mm, 2 mm e 4 mm). Após polimerizados, será realizada 
análise de microdureza (3 medidas, penetrador do tipo Vickers, 100g por 30 
segundos) na superfície e na base dos espécimes, avaliando a diferença de 
valores encontrada entre essas duas medidas. Os valores obtidos serão 
submetidos a análise estatística apropriada.  
 
Palavras-chave: Resina composta; Polimerização; Teste de dureza 

TITLE: Surface microhardness analysis of bulk fill resin from different 

photoactivation parameters 

Abstract 

Introduction: The microhardness of the composite resin is influenced by the 
distance and intensity of the light emitted by the photopolymerizer. In this context, 
the degree of conversion can be indirectly assessed by the difference in 
microhardness between the surface and the base of the photoactivated 
increment. Parallel to this, bulk fill resins have emerged as a new option of 
restorative material, allowing for a polymerization of 4 to 6 mm. Objective: To 
evaluate the influence of the different photoactivation configurations of a third 
generation led on the variation of the microhardness of the surface and the base 
of a high viscosity Bulk Fill resin specimen at different photoactivation distances. 
Methodology: 72 specimens (4mm x 6mm) of bulk fill resin will be divided into 9 
groups, according to the configuration and distance of the specimen 
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photopolymerizer (n = 8). The study groups will be developed according to three 
photoactivation parameters (1000 mW / cm² for 20s, 1400 mW / cm² for 8s and 
3200 mW / cm² for 6s) and three photoactivation distances (0 mm, 2 mm and 4 
mm). After polymerization, microhardness analysis (3 measurements, Vickers-
type penetrator, 100g for 30 seconds) will be performed on the surface and base 
of the specimens, evaluating the difference in values found between these two 
measurements. The values obtained will be derived from an appropriate 
analysis.  
 
Keywords: Composite resin; Polymerization; Hardness test 
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TÍTULO: ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO 

SEDENTÁRIO ANTES E APÓS O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

O AVC é uma comorbidade que afeta toda a população do planeta, sendo uma 
das principais causas de morte e mortalidade no mundo. O exercício físico traz 
inúmeros benefícios para os seus praticantes e são eficientes na prevenção 
contra o AVC e novos eventos recorrentes. No entanto, é preciso monitorar se 
os pacientes realizam ou não essa prevenção antes, e se após o AVC tendem a 
diminuir ou não o nível de atividade física. Dessa forma, este estudo objetiva 
analisar os níveis de atividade física antes e pós Acidente Vascular Cerebral em 
uma cidade do interior do Rio Grande do Norte através do Questionário de 
Baecker Modificado para Idosos. Verificou-se que alguns pacientes antes do 
evento já haviam um baixo nível de atividade física e após o AVC essa diferença 
se tornou ainda mais significativa. 
 
Palavras-chave: Atividade física, Reabilitação, AVC 

TITLE: ANALYSIS OF LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY 

BEHAVIOR BEFORE AND AFTER STROKE 

Abstract 

Stroke is a comorbidity that affects the entire population of the planet, being one 
of the main causes of death and mortality in the world. Physical exercise has 
numerous benefits for its practitioners and are effective in preventing stroke and 
new recurring events. However, it is necessary to monitor whether or not patients 
perform this prevention before, and whether after the stroke they tend to decrease 
or not the level of physical activity. Thus, this study aims to analyze the levels of 
physical activity before and after a stroke in a city in the interior of Rio Grande do 
Norte using the Modified Baecker Questionnaire for the Elderly. It was found that 
some patients before the event already had a low level of physical activity and 
after the stroke this difference became even more significant. 
 
Keywords: Stroke, Physical activity, Rehabilitation 
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TÍTULO: Análise da imunoexpressão de HSP27 em periapicopatias. 

Resumo 

As lesões periapicais (LPs) surgem em resposta aos microrganismos invasores 
na região periapical do dente que sofreu necrose pulpar. Este estudo visa avaliar 
a imunoexpressão da proteína HSP27 nas LPs, investigando sua possível 
influência na patogenia dessas lesões. A amostra é composta por 20 cistos 
radiculares (CRs) e 20 cistos residuais (CRRs). Os CRs e os CRRs foram 
categorizados pela espessura do revestimento epitelial e intensidade do infiltrado 
inflamatório. A análise imunoistoquímica considerou a intensidade e distribuição 
de imunomarcação no epitélio cístico. Os resultados foram submetidos às 
análises descritivas e testes estatísticos com nível de significância de 5% 
(p<0,05). Os resultados parciais evidenciaram um infiltrado inflamatório 
moderado/intenso e revestimento epitelial hiperplásico para a maior parte dos 
CRs, enquanto a maioria dos CRRs exibiu infiltrado ausente/leve e epitélio 
atrófico; todas as amostras mostraram imunomarcação positiva para o anti-
HSP27; o terço superior do epitélio dos CRs apresentou menor expressão de 
HSP27 (p=0,019). Evidenciou-se ainda correlação entre intensidade do infiltrado 
inflamatório e o tipo de LP (p = <0,001) e entre a intensidade do infiltrado 
inflamatório e a imunomarcação (p=0,046). A imunoexpressão de HSP27 
verificada em CRs e CRRs sugere sua participação na patogênese dessas 
lesões, possivelmente participando da modulação do desenvolvimento do 
revestimento epitelial. 
 
Palavras-chave: Lesão periapical. Imunoistoquímica. Proteína de choque 

térmico HSP27. 

TITLE: Analysis of HSP27 immunoexpression in periapical lesions. 

Abstract 

Periapical lesions (PL) appear as a response of the immune system to pathogens 
in the periapical region. This study aims to evaluate the expression of the HSP27 
protein in PLs, investigating its possible role on the pathogenicity of these 
conditions. The sample was composed of 20 radicular cysts (RCs) and 20 
residual cysts (RCCs). RCs and RCCs were categorized according to the 
thickness of the epithelial lining and intensity of inflammatory infiltrate. The 
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immunohistochemistry analysis considered the intensity and distribution of 
HSP27 staining in the layers of the cystic epithelial lining. The results were 
submitted to descriptive and statistical tests with a significance level of 5% 
(p<0,05). The partial results showed mostly moderate/intense inflammatory 
infiltrate and hyperplasic epithelial lining for RCs, while RCCs showed 
absent/mild infiltrate and atrophic epithelial lining. HSP27 was detected in all 
samples; the upper third of the RCs lining showed a lower expression of HSP27 
(p=0,019). A correlation was verified between inflammatory infiltrate intensity and 
type of PL (p<0,001), as well as inflammatory infiltrate intensity and staining 
intensity (p=0,046). The expression of HSP27 seems to influence the course of 
PLs, possibly by modulating the development of the epithelial lining. 
 
Keywords: Periapical lesions. Immunohistochemistry. HSP27 Heat-Shock 

Proteins. 
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TÍTULO: Resposta da supressão contralateral de emissões otoacústicas 

transientes em bebês de um mês e seis com sífilis congênita: série de casos 

Resumo 

A sífilis congênita pode gerar a perda auditiva tardia e gradativa, sendo 
necessário realizar o acompanhamento audiológico. Correlato a ISSO, o Uso do 
Método das Emissões Otoacústicas Transientes por Supressão (EOAT-S) 
mostra-se como a técnica que permite analisar a integridade da via auditiva 
eferente. Desse modo, o objetivo do estudo foi exportar os resultados da EOAT-
S em bebês com sífilis congênita com um e seis meses. Foram impostos quatro 
sujeitos, dois com sífilis congênita e dois sem fatores de risco para perda 
auditiva. Nas previsões, foi realizado o Potencial Auditivo de Tronco Encefálico 
com clique, houve presença das ondas I, III e V a 80 dB nNA dentro do normal e 
presença da onda V em 30 dB nNA. Com as EOAT com estímulo não-linear a 
80dB NPS os dissipação respostas bilateralmente.As EOAT-S foram realizadas 
com estímulo linear a 60 dB NPS e ruído branco contralateral a 60 dB NPS. 
Houve similaridade do efeito inibidor do ruído entre os grupos e orelhas. A 
amplitude geral das EOAT com ruído foi maior do que sem ruído contralateral 
em 87,5% orelhas no primeiro mês e 83,33% das orelhas no sexto mês.Portanto, 
12,5% tiveram efeito supressor das EOAT com um mês e 16 , 34% tiveram com 
seis meses. Assim, este estudo evidenciou a ausência da supressão das EOAT 
dos bebês estudados podendo indicar atraso maturacional em ambos os grupos, 
por não ter ocorrido diferença entre os mesmos.Porém, estes dados devem ser 
confirmados com aumento do número amostral em cada grupo. 
 
Palavras-chave: Sífilis congênita.Audição.Crianças.Tronco encefálico.Cóclea. 

TITLE: Response to contralateral suppression of transient otoacoustic emissions 

in babies one month and six with congenital syphilis: case series 

Abstract 

Congenital syphilis can cause late and gradual hearing loss, requiring 
audiological monitoring. Correlated to THAT, the Use of the Transient 
Otoacoustic Emissions by Suppression Method (TOAE-S) is shown as the 
technique that allows to analyze the integrity of the efferent auditory pathway. 
Thus, the objective of the study was to export the results of TOA-S in infants with 
congenital syphilis at one and six months. Four subjects were imposed, two with 
congenital syphilis and two without risk factors for hearing loss. In the forecasts, 
the Brainstem Auditory Potential was performed with click, waves I, III and V were 
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present at 80 dB nNA within the normal range and wave V was present at 30 dB 
nNA. With TEOAEs with non-linear stimulus at 80dB SPL the dissipation 
responses bilaterally. TEOA-S were performed with linear stimulus at 60 dB SPL 
and contralateral white noise at 60 dB SPL. There was similarity in the noise 
inhibiting effect between groups and ears. The general amplitude of TEOAEs with 
noise was greater than without contralateral noise in 87.5% ears in the first month 
and 83.33% of the ears in the sixth month.Therefore, 12.5% had a suppressive 
effect of TEOAEs at one month and 16 , 34% had it at six months. Thus, this 
study showed the absence of TOAE suppression in the studied babies, which 
may indicate maturation delay in both groups, as there was no difference between 
them. However, these data must be confirmed with an increase in the sample 
number in each group. 
 
Keywords: Congenital syphilis. Hearing. Children. Brainstem. Cochlea. 
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TÍTULO: ETAPA II: ANÁLISE DOS DADOS NO FOLLOW UP NA 

PUERICULTURA: COMPILAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO SOFTWARE II 

Resumo 

Introdução: A “análise dos dados no follow up na puericultura: compilação para 
construção do software” vincula-se à construção de um software com foco no 
seguimento clínico realizado no campo da saúde infantil. É sabido que a primeira 
infância é um período crucial para o desenvolvimento e o bem-estar do 
indivíduo², justificando priorizar a saúde infantil e os esforços para melhores 
resultados neste projeto. Objetivo:  vida saudável e promoção do bem-estar para 
todos, em todas as idades. Através de uma ferramenta inovadora no Sistema 
Único de Saúde para uma prática clínica correta reduzindo os indicadores de 
morbidade e mortalidade em Natal/RN. Método: Trata-se de um estudo 
epidemiológico, prospectivo e de coorte a ser realizado na cidade de Natal/RN, 
especificamente nas Unidade Básicas de Saúde (UBS). No período de agosto 
de 2019 a julho de 2020. Resultados:  o total de atendidos cadastrados (147) foi 
dividido entre os bolsistas de iniciação cientifica. O presente estudo analisou 
apenas as 44 crianças cadastradas por uma das partes. Os resultados mostram 
que no período de abril até novembro de 2019, foram realizadas 79 consultas, 
24 retornos, 7 altas e dois encaminhamentos, estudando também os agravos 
mais levavam à procura do serviço assistencial, sendo: respiratórios, 
dermatológicos, deficiência nas eliminações intestinais e problemas 
gastrointestinais. Conclusões: Concluiu-se que há um retorno positivo acerca 
das práticas preventivas proporcionadas pela adesão ao software. 
 
Palavras-chave: Puericultura; Primeira Infância; Mortalidade; Morbidade. 

TITLE: STEP II: DATA ANALYSIS IN FOLLOW UP IN CHILD CARE: 

COMPILATION FOR CONSTRUCTION OF SOFTWARE II 

Abstract 

Introduction: The “analysis of data in the follow-up in childcare: compilation for 
building the software” is linked to the construction of software with a focus on 
clinical follow-up in the field of child health. It is known that early childhood is a 
crucial period for the development and well-being of the individual², justifying 
prioritizing child health and efforts to achieve better results in this project. 
Objective: healthy living and promoting well-being for all, at all ages. Through an 
innovative tool in the Unified Health System for correct clinical practice, reducing 
the morbidity and mortality indicators in Natal / RN. Method: This is an 
epidemiological, prospective and cohort study to be carried out in the city of Natal 
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/ RN, specifically in the Basic Health Units (UBS). In the period from August 2019 
to July 2020. Results: the total number of registered users (147) was divided 
among the scientific initiation fellows. The present study analyzed only the 44 
children registered by one of the parties. The results show that in the period from 
April to November 2019, 79 consultations were carried out, 24 returns, 7 
discharges and two referrals, also studying the conditions that most led to the 
search for the assistance service, being: respiratory, dermatological, deficiency 
in intestinal eliminations and gastrointestinal problems. Conclusions: It was 
concluded that there is a positive return on the preventive practices provided by 
adherence to the software. 
 
Keywords: Childcare; Early Childhood; Mortality; Morbidity. 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO COMPORTAMENTO 

SUICIDA EM ADOLESCENTES NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO NA 

REGIÃO DO SERIDÓ 

Resumo 

O suicídio pode ser analisado como um processo multidimensional, que resulta 
de uma interação complexa entre fatores ambientais, sociais, fisiológicos e 
genéticos. O objetivo da pesquisa é identificar a prevalência e fatores associados 
ao comportamento suicida em adolescentes cursantes do ensino médio nas 
duas cidades mais populosas da microrregião oriental e ocidental do Seridó 
Potiguar. A metodologia utilizada foi o estudo de prevalência, com abordagem 
quantitativa, do tipo descritivo e exploratório através da aplicação dos 
instrumentos (questionário, escala e inventários). Em relação aos resultados, os 
níveis de satisfação com a vida, 75% dos jovens declararam estar satisfeitos com 
a vida, cerca de 27,5% dos estudantes apresentaram comportamento para 
ideação suicida, 41,9% tinham sintomas de depressão e 76,3% dos 
adolescentes eram ansiosos. Ao compor o modelo de análise multivariada, 
observou-se que mantiveram-se significativas as variáveis: pensou alguma vez 
em morrer, já foi vítima de violência, orientação sexual, sentiu alguma vez 
vergonha de sua aparência, histórico de transtorno mental na família, alguém da 
família tentou ou cometeu suicídio, depressão e satisfação com a vida. Pode-se 
concluir que as elevadas ocorrências de IS, depressão, violência e o risco 
comum de tentativa de suicídio encontradas nesta população estudada alertam 
para a necessidade de implementação urgente de intervenções que objetivem o 
controle da IS e de seus agravantes. 
 
Palavras-chave: Comportamento autodestrutivo; Ideação suicida; Suicídio; 

Alunos; 

TITLE: PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH SUICIDAL 

BEHAVIOR IN ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF HIGH SCHOOL IN THE 

SERIDÓ REGION 

Abstract 

Suicide can be analyzed as a multidimensional process, which results from a 
complex interaction between environmental, social, physiological and genetic 
factors. The aim of this research is to identify the prevalence and factors 
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associated with suicidal behavior in high school adolescents in the two most 
populous cities of the eastern and western microregion of Seridó Potiguar. The 
methodology used was the prevalence study, with quantitative approach, 
descriptive and exploratory through the application of the instruments 
(questionnaire, scale and inventories). Regarding the results, the levels of 
satisfaction with life, 75% of the young people declared to be satisfied with life, 
about 27.5% of the students presented behavior for suicidal ideation, 41.9% had 
symptoms of depression and 76.3% of the adolescents were anxious. When 
composing the multivariate analysis model, it was observed that they remained 
significant as times in dying, had already been a victim of violence, sexual 
orientation, felt some shame of their appearance, history of mental disorder in the 
family, someone in the family tried or committed suicide, depression and 
satisfaction with life. It can be concluded that the occurrences of IS, depression, 
violence and the common risk of suicide attempts found in this population found 
for the urgent implementation of interventions that aim at the control of THE and 
its aggravating individuals are high. 
 
Keywords: Self-destructive behavior; Suicidal ideation; Suicide; Students; 
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TÍTULO: ANÁLISE DA INCIDÊNCIA E DA PERCEPÇÃO DE IST ENTRE 

ESCOLARES DAS CIDADES DE SANTA CRUZ, TANGARÁ. 

Resumo 

Adolescentes e jovens têm iniciado sua vida sexual cada vez mais precoce, 
demonstrando em muitos casos, comportamentos de riscos às Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs), de tal maneira que representam em 
cinquenta por cento a incidência por IST’s (BERGAMINI, 2013). Dentre as que 
são frequentes estão o HPV, HIV, Herpes, Sífilis e Tricomoníase. Trata-se de um 
estudo descritivo como exploratório e quantitativo em escolas públicas no interior 
do Rio Grande do Norte com cerca de 196 estudantes, tendo como finalidade 
estudar o nível de conhecimento, o comportamento e os dados sócio 
demográficos dos participantes da pesquisa. como resultado observou-se a falta 
de conhecimento sobre algumas tópicos das IST's pesquisadas, além de 
carregarem um conhecimento equívoco sobre preservativos. Conclui-se que é 
necessário mais estudos em como repassar conteúdos a respeito das IST's de 
maneira que ter um aprendizado mais satisfatório. 

 
Palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis, Saúde Pública, 

Adolescente 

TITLE: ANALYSIS OF THE INCIDENCE AND PERCEPTION OF IST AMONG 

SCHOOL SCHOOLS IN SANTA CRUZ, TANGARÁ. 

Abstract 

Adolescents and young people have started their sexual life at an increasingly 
early age, demonstrating in many cases, risk behaviors for Sexually Transmitted 
Infections (STDs), in such a way that they represent in fifty percent the incidence 
of STIs (BERGAMINI, 2013). Among those that are frequent are HPV, HIV, 
Herpes, Syphilis and Trichomoniasis. This is a descriptive study as exploratory 
and quantitative in public schools in the interior of Rio Grande do Norte with about 
196 students, aiming to study the level of knowledge, behavior and socio-
demographic data of the research participants. as a result, there was a lack of 
knowledge about some of the researched STD topics, in addition to carrying a 
misconception about condoms. It is concluded that more studies are needed on 
how to pass on content about STD so that having a more satisfactory learning. 
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TÍTULO: Perfil dos usuários de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) em 

escolas e academias no município de Caicó/RN 

Resumo 

Atualmente, a necessidade de aceitação em altos padrões de beleza acarretou 
um abuso da utilização de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA), que 
são drogas associadas a um risco letal e a uma variedade de doenças 
sistêmicas. O acesso irrestrito a eles permite que as pessoas fatidicamente 
apresentem essas consequências, principalmente diante da ausência de 
legislação ou fiscalização rigorosas quanto à comercialização do seu uso. Trata-
se de uma pesquisa documental com 314 notícias, 113 documentos e 15 artigos, 
através dos descritores “esteroides anabolizantes”, de cinco noticiários do Brasil, 
sociedades profissionais e bases de dados como ScienceDirect, Pubmed e 
Scielo, para entender essa regulação e fiscalização. Os resultados mostraram 
que a inclusão, portanto, de produtos de procedências duvidosas estão sendo 
ainda mais recrutados por esse público, aplicados de formas nocivas, através de 
laboratórios clandestinos gerenciados por profissionais desconhecidos e com 
irregularidades procedimentais. A regulamentação dos EAA é feita por leis 
insuscetíveis de coibir crimes, com estímulo indireto da mídia. A fiscalização, por 
sua vez, é direcionada às secretarias e polícias, que não exitosamente pela falta 
de intersetorialidade se junta à neutralidade dos órgãos fiscalizadores. Apesar 
de tudo isso, vale salientar que não existem legislação ou fiscalização rigorosas 
quanto à comercialização dos EAA, sendo, portanto, um urgente e crescente 
problema de saúde pública no Brasil. 
 
Palavras-chave: esteroides; anabolizantes; Caicó; 

TITLE: PROFILE OF USERS OF ANDROGENIC ANABOLIZING STEROIDS 

(EAA) IN SCHOOLS AND ACADEMIES IN THE MUNICIPALITY OF CAICÓ / RN 

Abstract 

Currently, the need to accept high standards of beauty has led to a use of the use 
of androgenic anabolic steroids (AAS), which are drugs associated with a lethal 
risk and a variety of systemic diseases. Unrestricted access to them allows 
people to fatally present these consequences, especially in the absence of 
legislation or strict inspection regarding the commercialization of their use. It is a 
documentary research with 314 news, 113 documents and 15 articles, using the 
descriptors “anabolic steroids”, from five news programs in Brazil, professional 
societies and databases such as ScienceDirect, Pubmed and Scielo, to 
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understand this regulation and inspection . The results required that the inclusion, 
therefore, of products of dubious origins therefore, being even more recruited by 
this public, produced in harmful ways, through clandestine laboratories managed 
by unknown professionals and with procedural irregularities. The city of EAA is 
made by insusceptible laws of crimes of restraint, with indirect stimulus of the 
media. Inspection, in turn, is directed at the secretariats and police, which do not 
succeed due to the lack of intersectoriality to the neutrality of Organs inspection 
bodies. In spite of all this, it is worth noting that there are no laws or strict controls 
regarding the commercialization of AAS, therefore, it is an urgent and growing 
public health problem in Brazil. 
 
Keywords: steroids; anabolic steroids; Caicó; 
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TÍTULO: Avaliação física e da composição centesimal da manga em calda 

elaborada com a variedade Tommy Atkins 

Resumo 

Devido ao excelente sabor aliado às boas características nutritivas e funcionais, 
a cultura da manga ganhou importância econômica, estando entre as dez 
culturas mais plantadas no mundo, e se apresenta como um das principais 
culturas das regiões tropicais. Sabe-se que o processamento de frutas em calda 
é uma alternativa promissora para a sua conservação por proporcionar um sabor 
agradável, com o aumento da doçura, e permitir uma boa conservação do 
produto por tempos longos. Nesse sentido, objetivou-se com este trabalho, 
avaliar as características físico-químicas da manga em calda elaborada com a 
variedade Tommy Atkins. As formulações da calda foram constituídas de água 
potável (1L), sacarose (açúcar cristal = 1.500 g para as duas formulações), 
glicose de milho (F1 = 0 g e F2 = 300 g) e ácido cítrico (3,75 g). Os produtos 
obtidos foram avaliados nos parâmetros físico-químicos de umidade, sólidos 
solúveis totais (SST), acidez total titulável (ATT), relação SST/ATT, pH, 
proteínas, lipídios, resíduo mineral fixo (cinzas), açúcares redutores e açúcares 
não redutores. A variedade Tommy Atkins atendeu aos requisitos de manga em 
calda, visto que os resultados das análises físico-químicas foram muito 
satisfatórios para ambas as formulações. 
 
Palavras-chave: Tecnologia; Fruta em calda; Tommy Atkins 

TITLE: PHYSICOCHEMICAL EVALUATION OF MANGO IN SYRUP 

PREPARED WITH THE TOMMY ATKINS VARIETY 

Abstract 

Due to the excellent taste combined with good nutritional and functional 
characteristics, mango culture has gained economic importance, being among 
the ten most planted crops in the world, and presents itself as one of the main 
crops of tropical regions. It is known that the processing of fruits in syrup is a 
promising alternative for its conservation because it provides a pleasant flavor, 
with the increase of sweetness, and allow a good conservation of the product for 
long times. In this sense, the objective of this work was to evaluate the 
physicochemical characteristics of mango in syrup elaborated with the Tommy 
Atkins variety. The formulations of the syrup consisted of drinking water (1L), 
sucrose (crystal sugar = 1,500 g for both formulations), corn glucose (F1 = 0 g 
and F2 = 300 g) and citric acid (3.75 g). The products obtained were evaluated 
in the physicochemical parameters of moisture, total soluble solids (TSS), total 
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titratable acidity (ATT), SST/ATT ratio, pH, proteins, lipids, fixed mineral residue 
(ash), reducing sugars and non-reducing sugars. The Tommy Atkins variety met 
the requirements of mango in syrup, since the results of the physicochemical 
analyses were very satisfactory for both formulations. 
 
Keywords: Technology; Fruit in syrup; Tommy Atkins(C) 
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TÍTULO: O PAPEL DA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DA ARTÉRIA 

UTERINA COMO PREDITIVO DA PRÉ-ECLÂMPSIA 

Resumo 

A pré-eclâmpsia (PE) consiste em uma alteração sistêmica manifestada através 
da hipertensão e proteinúria, ocorrendo principalmente após 20 semanas de 
gestação. O aumento da resistência do fluxo de sangue no interior da circulação 
uteroplacentária refletem no aumento do índice de pulsatilidade (IP), sendo 
medido por meio da ultrassonografia com doppler. Dessa forma, esta pesquisa 
avaliou a capacidade da ultrassonografia com Doppler das artérias uterinas na 
predição da PE em pacientes da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), 
assim como relacionou o grupo de gestantes que desenvolveram PE com o IP 
médio das artérias uterinas e seu histórico social e obstétrico. Obteve-se um total 
13 pacientes, a qual destas 6 desenvolveram PE. O IP médio encontrado foi de 
1,13. Apenas 33,3% tiveram incisura unilateral ou bilateral nas artérias uterinas; 
bem como 16,7% realizou parto cesáreo de emergência; 66,7% das pacientes 
tiveram complicações no parto e entres essas 1 caso de natimorto. A maioria das 
mulheres com PE eram pardas (83,3%) e 100% possuíam IMC maior que 25; 
50%, 66,7% e 33,3% destas tinham como comorbidade a hipertensão arterial 
sistêmica, história anterior de PE e histórico familiar de PE, respectivamente. 
Este estudo ainda não possui conclusões definitivas, em razão do pequeno 
número amostral, como também o grupo de pesquisadores possui como objetivo 
retomar a coleta de dados após a reabertura das atividades na MEJC. 

 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Gravidez. Doppler da artéria uterina. 

TITLE: THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY WITH UTERINE ARTERY 

DOPPLER AS A PREDICTIVE FOR PRE-ECLAMPSY 

Abstract 

Preeclampsia (PE) consists of a systemic change manifested through 
hypertension and proteinuria, occurring mainly after 20 weeks of pregnancy. The 
increase in the resistance of the blood flow inside the uteroplacental circulation 
is reflected in the increase in the pulsatility index (PI), being measured by means 
of doppler ultrasound. Thus, this research evaluated the ability of 
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ultrasonography with Doppler of the uterine arteries to predict PE in patients at 
the Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), as well as related the group of 
pregnant women who developed PE with the mean IP of the uterine arteries and 
their history social and obstetric. Obtaining a total of 13 patients, 6 of whom will 
develop PE. The average IP found was 1.13. Only 33.3% had unilateral or 
bilateral notches in the uterine arteries; as well as 16.7% had an emergency 
cesarean delivery; 66.7% of the patients had complications during childbirth and 
among these 1 case of stillbirth. Most women with PE were brown (83.3%) and 
100% had a BMI greater than 25; 50%, 66.7% and 33.3% are basic, such as 
comorbidity with systemic arterial hypertension, previous history of PE and family 
history of PE, respectively. This study does not yet have definitive authorship, 
due to the small sample size, as well as the group of researchers aims to resume 
data collection after the reopening of activities at MEJC. 

 
Keywords: Pre-eclampsia. Pregnancy. Doppler of the uterine artery. 
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TÍTULO: Alimentação do recém-nascido prematuro 

Resumo 

 

A prematuridade é um problema complexo de saúde pública de causas 
multifatoriais. O recém-nascido prematuro é todo aquele que nasce antes da 37ª 
semana de idade gestacional. Os riscos de morbidades e as disfunções de seus 
sistemas repercutem em problemas diversos, como habilidades motoras e orais, 
condições que aumentam a dificuldade na sucção, e amamentação não 
eficiente, o que requer suporte nutricional. Assim a alimentação torna-se um 
desafio, por isso o presente estudo objetivou analisar os tipos de dietas 
oferecidas aos prematuros conforme peso e idade gestacional. É um estudo de 
caráter descritivo, delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizado 
a partir de entrevistas e análise de prontuários de prematuros internados em 
unidades neonatais de uma maternidade vinculada a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte e Ebserh. A maior parte dos prematuros foram do sexo 
masculino, e 31,8% classificado como muito pré-termo. As dietas predominaram 
por via enteral com uso de leite materno ordenhado e banco de leite, e a 
amamentação aconteceu apenas cerca de 13%, também foi registrado 
suspensão de dieta em algum período por presença de resíduo gástrico. Conclui-
se que é frequente o uso de dieta enteral, e indica a necessidade de criação de 
protocolos para nutrição e incentivo a amamentação. 

 
 
Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro. Peso ao Nascer. Aleitamento 

Materno. 

TITLE: Feeding the premature newborn 

Abstract 

Prematurity is a complex public health problem with multifactorial causes. The 
premature newborn is anyone born before the 37th week of gestational age. The 
risks of morbidities and dysfunctions of their systems have repercussions on 
diverse problems, such as motor and oral skills, conditions that increase difficulty 
in sucking, and inefficient breastfeeding, which requires nutritional support. Thus, 
feeding becomes a challenge, so this study aimed to analyze the types of diets 
offered to premature infants according to weight and gestational age. It is a 
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descriptive study, transversal design and quantitative approach, carried out from 
interviews and analysis of medical records of premature infants admitted to 
neonatal units of a maternity clinic linked to the Federal University of Rio Grande 
do Norte and Ebserh. Most of the premature were male, and 31.8% classified as 
very preterm. Diets predominated enterally with the use of milked breast milk and 
milk bank, and breastfeeding occurred only about 13% at one time; there was 
also a suspension of diet in some period due to the presence of gastric residue. 
It is concluded that enteral dieting is frequent, and indicates the need to create 
protocols for nutrition and encouraging breastfeeding. 

 
Keywords: Infant, Premature. Birth Weight. Breast Feeding. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE ADIPONECTINA E DOS 

PERFIS GENÉTICO METABÓLICO DE PESSOAS COM LIPODISTROFIA 

GENERALIZADA CONGÊNITA DO TIPO 1 

Resumo 

O tecido adiposo é um tecido conjuntivo responsável não só pelo seu papel na 
função energética do corpo como também pela secreção de substâncias 
conhecidas como adipocetinas. Dentre elas, a adiponectina tem chamado 
bastante atenção devido a suas funções cardioprotetoras, antioxidantes, anti-
inflamatórias, anti-diabéticas e anti-apoptóticas. Dito isto, um conjunto de 
doenças bastante característico do tecido adiposo são as lipodistrofias. Em 
destaque, a Lipodistrofia Generalizada Congênita (LGC) é uma doença 
autossômica recessiva que pode se apresentar de 4 diferentes formas, sendo 
uma delas por mutações no gene BSCL2, responsável por transcrever a proteína 
seipina, cuja função ainda não é profundamente conhecida mas acredita-se estar 
relacionada com o armazenamento lipídico e manutenção das gotículas lipídicas. 
Esse tipo de apresentação da doença clinicamente é considerado o mais grave 
por haver comprometimento também da função cognitiva. Diante do fato de que 
o Nordeste possui uma das maiores taxas de prevalência mundial da LGC e 
entender molecularmente a síndrome pode auxiliar na busca por uma maior 
qualidade de vida aos lipodistróficos, esse estudo visa buscar a correlação entre 
a concentração do hormônio adiponectina associado as dosagens metabólicas 
e ao reparo do DNA em pacientes com a Lipodistrofia Generalizada Congênita 
do tipo 2 
 
Palavras-chave: Lipodistrofia generalizada congênita; Adiponectina; Berardinelli-

Seip. 

TITLE: 138/5000CHARACTERIZATION OF ADIPONECTIN LEVELS AND 

METABOLIC GENETIC PROFILES OF PEOPLE WITH CONGENITAL 

GENERALIZED TYPE 1 LIPODYSTROPHY 

Abstract 

Adipose tissue is a connective tissue responsible not only for its role in the body's 
energy function but also for the secretion of substances known as adipoketins. 
Among them, adiponectin has attracted considerable attention due to its 
cardioprotective, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic and anti-apoptotic 
functions. That said, a set of diseases quite characteristic of adipose tissue are 
lipodystrophies. In particular, Congenital Generalized Lipodystrophy (LGC) is an 
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autosomal recessive disease that can present itself in 4 different ways, one of 
them being mutations in the BSCL2 gene, responsible for transcribing the seipin 
protein, whose function is not yet well known but believed to be. be related to lipid 
storage and maintenance of lipid droplets. This type of presentation of the 
disease is clinically considered the most serious because there is also impairment 
of cognitive function. Given the fact that the Northeast has one of the highest 
prevalence rates worldwide of LGC and molecular understanding of the 
syndrome may help in the search for a better quality of life for lipodystrophy, this 
study aims to correlate the concentration of adiponectin hormone associated with 
metabolic dosage and DNA repair in patients with type 2 congenital generalized 
lipodystrophy. 
 
Keywords: Congenital generalized lipodystrophy; Adiponectin; Berardinelli-Seip. 
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TÍTULO: Aspectos legais envolvendo a utilização de dentes humanos extraídos 

segundo cirurgiões dentistas do município de Natal/RN 

Resumo 

 

O presente estudo investigou o conhecimento dos cirurgiões-dentistas atuantes 
no município de Natal/ RN sobre aspectos éticos e legais envolvidos na 
manipulação e descarte de elementos dentários humanos extraídos. Um 
questionário semiestruturado foi enviado aos cirurgiões-dentistas cadastrados 
no CRO/ RN. Os dados foram analisados através da estatística descritiva. 
Participaram 208 dentistas dos quais 78,4% reconheceram o elemento dentário 
como um órgão. Dos 92,7% que utilizaram os elementos dentários utilizados 
para fins acadêmicos, é possível que estes não tenham sido obtidos dentro dos 
preceitos legais, considerando que em Natal até o momento não possua um 
Banco de Dentes Humanos (BDH). Há uma grande parcela que diz reconhecer 
a existência de uma regulamentação acerca do assunto, porém mais de 40% 
desconhece a finalidade de um BDH. A maioria dos dentistas informou descartar 
os dentes no lixo hospitalar, alguns armazenam para doação e outros não sabem 
qual o destino ideal para esses elementos. Quando questionados sobre se 
vincular a um banco de dentes humanos, apenas 43,3% se mostraram 
totalmente dispostos e 12% não demonstraram interesse algum. Conclui-se há 
pouco conhecimento dos entrevistados sobre aspectos éticos e legais acerca do 
assunto e que a implantação de um BDH é necessária para atividades de manejo 
desses elementos extraídos, além disso, é indispensável uma campanha de 
conscientização de modo a despertar o interesse dos dentistas nessa 
contribuição. 

 
 
Palavras-chave: Dente. Ética Odontológica. Legislação. 

TITLE: LEGAL ASPECTS INVOLVING THE MANIPULATION OF HUMAN 

TEETH EXTRACTED ACCORDING TO DENTAL SURGERIES IN THE CITY OF 

NATAL / RN 

Abstract 

The present study investigated the knowledge of dentists working in the city of 
Natal / RN on ethical and legal aspects involved in the manipulation and disposal 
of extracted human dental elements. A semi-structured questionnaire was sent 
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to dentists registered with the CRO / RN. The data were analyzed using 
descriptive statistics. 208 dentists participated, of which 78.4% recognized the 
dental element as an organ. Of the 92.7% who used the dental elements used 
for academic purposes, it is possible that these have not been obtained within 
the legal precepts, considering that in Natal so far it does not have a Human 
Teeth Bank (BDH). There is a large portion that claims to recognize the existence 
of regulations on the subject, but more than 40% are unaware of the purpose of 
a BDH. Most dentists reported discarding their teeth in hospital waste, some store 
them for donation and others do not know the ideal destination for these 
elements. When asked about joining a bank of human teeth, only 43.3% were 
totally willing and 12% showed no interest. It is concluded that there is little 
knowledge of the interviewees about ethical and legal aspects on the subject and 
that the implementation of a BDH is necessary for the management of these 
extracted elements, in addition, an awareness campaign is essential in order to 
arouse the interest of dentists in that contribution. 
 
Keywords: Tooth. Ethics Dental. Legislation. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO IN VITRO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS 

DE RESTAURAÇÕES SEMIDIRETAS 

Resumo 

Introdução: As diferentes técnicas restauradoras são fundamentais na 
longevidade das restaurações, sobretudo em cavidades profundas em resina 
composta. Objetivo: Avaliar a influência da técnica restauradora e do 
envelhecimento na resistência de união, nanoinfiltração e profundidade de 
polimerização em cavidades profundas. Metodologia: 120 incisivos bovinos 
(n=20), tiveram suas raízes removidas e na porção coronária, realização de um 
preparo cavitário. As amostras foram divididas em 6 grupos quanto à técnica 
restauradora ao envelhecimento: BF 24hs, SD 24hs, CONV 24hs, BF 6 meses, 
SD 6 meses e CONV 6 meses. Os testes realizados foram: Profundidade de 
Polimerização (PP), Nanoinfiltração (NI) e Resistência de extrusão por push out 
(RU). Os dados foram analisados através de estatística descritiva e inferencial 
utilizando ANOVA Two Way com Post Hoc de Tukey (p<0,005). 
Resultados/Discussão: Para RU, houve diferenças significativas entre as 
técnicas restauradoras (p<0,005), de forma que a semidireta apresentou 
melhores resultados. Em relação à PP observou-se melhores resultados para a 
técnica convencional (p<0,005). Quanto à NI, a técnica semidireta não 
apresentou concentração de cristais de prata na interface adesiva, 
demonstrando melhores resultados que as técnicas convencional e de 
preenchimento único. Conclusão: A técnica semidireta, devido ao 
comportamento mecânico favorável e menor incidência de nanoinfiltração, pode 
ser indicada em cavidades profundas de dentes posteriores. 
 
Palavras-chave: Resinas Compostas; Falha de Restaurações; Estresse 

Mecânico. 

TITLE: In vitro evaluation of the physico-mechanical properties of semidirect 

restorations 

Abstract 

Introduction: The different restorative techniques are fundamental in the longevity 
of restorations, especially in deep cavities in composite resin. Objective: To 
evaluate the influence of the restorative technique and aging on the bond 
strength, nanoinfiltration and polymerization depth in deep cavities. Methods: 120 
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bovine incisors (n=20), had their roots removed and in the coronary portion, 
performed a cavity preparation. The samples were divided into 6 groups 
regarding the restoration technique to aging: BF 24hs, SD 24hs, CONV 24hs, BF 
6 months, SD 6 months and CONV 6 months. The tests performed were: 
Polymerization Depth (PP), Nanoinfiltration (NI) and Push Out Extrusion 
Resistance (RU). The data were analyzed through descriptive and inferential 
statistics using ANOVA Two Way with Tukey Post Hoc (p<0.005). 
Results/Discussion: For RU, there were significant differences between the 
restorative techniques (p<0.005), so that the semidirect presented better results. 
In relation to PP there were better results for the conventional technique 
(p<0.005). As for the NI, the semi-direct technique did not show a concentration 
of silver crystals in the adhesive interface, demonstrating better results than the 
conventional and single-filling techniques. Conclusion: The semi-direct 
technique, due to its favorable mechanical behavior and lower incidence of 
nanoinfiltration, can be indicated in deep posterior tooth cavities. 
 
Keywords: Composite Resins; Restoration Failure; Mechanical Stress. 
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TÍTULO: ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DE MÉDICOS SOBRE A 

SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP: ENDOCRINOLOGIA, PNEUMOLOGIA, 

CLÍNICA MÉDICA E DERMATOLOGIA. 

Resumo 

A Síndrome Berardinelli-Seip ou Lipodistrofia Congênita Generalizada (LCG), é 
uma doença rara e grave que afeta vários sistemas orgânicos cuja prevalência 
no estado do Rio Grande do Norte é extremamente elevada. Nesse sentido é 
essencial conhecer o nível de conhecimento dos médicos sobre a LCG, 
independente da especialidade na assistência aos portadores da síndrome. 
Assim, o presente estudo objetivou avaliar o preparo dos médicos do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) para acompanhar pacientes com a LCG, 
conhecer a influência da formação acadêmica no preparo desses profissionais e 
verificar a existência de capacitações e acesso à informação sobre a LCG. Trata-
se de um estudo descritivo e quanti-qualitativo realizado com 50 médicos do 
HUOL, das especialidades: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, 
clínica médica, pediatria, dermatologia e pneumologia. Foi aplicado um 
questionário com 18 perguntas para avaliar o nível de conhecimento destes 
profissionais na assistência à pessoa com a LCG. O estudo revelou que o nível 
de conhecimento e dos profissionais médicos do HUOL é deficiente para 
atender, cuidar, acompanhar ou orientar as pessoas com a LCG. Assim, 
melhorias são necessárias no que diz respeito à formação acadêmica, à 
disponibilidade de informações acerca da LCG e à oferta de capacitações que 
permitam à melhoria da qualidade da assistência às pessoas com essa doença 
rara altamente prevalente no RN. 
 
Palavras-chave: Tecido adiposo; Lipodistrofia, Manejo; Medicina clínica; 

TITLE: STUDY ON THE KNOWLEDGE OF DOCTORS ABOUT 

BERARDINELLI-SEIP SYNDROME: ENDOCRINOLOGY, PNEUMOLOGY, 

MEDICAL CLINIC AND DERMATOLOGY. 

Abstract 

Berardinelli-Seip Syndrome or Congenital Generalized Lipodystrophy (CGL) is a 
rare and serious disease that affects many organ systems which prevalence is 
extremely high in Rio Grande do Norte State. In this sense, it is essential to know 
the level of knowledge of doctors about CGL, regardless of the specialty in 
assisting patients with the syndrome. Thus, the present study aimed to evaluate 
the preparation of physicians at Onofre Lopes University Hospital (HUOL) to 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 478 

 

monitor patients with CGL, to know the influence of academic training in the 
preparation of these professionals and to verify the existence of training and 
access to information on CGL. This is a quantitative and qualitative descriptive 
study conducted with 50 HUOL physicians, specializing in cardiology, 
endocrinology, gastroenterology, medical clinic, pediatrics, dermatology and 
pneumology. A questionnaire with 18 questions was applied to evaluate the level 
of knowledge of these professionals to assist the carrier of the person with CGL. 
The study showed that the level of knowledge of HUOL's medical professionals 
is deficient in attending, caring, accompanying or guiding patients with CGL. 
Thus, improvements are needed with regard to academic education, the 
availability of information about CGL and the provision of training to improve the 
quality of care for people with this rare disease highly prevalent in RN. 
 
Keywords: Adipose tissue; Lipodystrophy; Management; Clinical medicine; 
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TÍTULO: Prática profissional da enfermagem na segurança do paciente com 

cateter venoso central e a prevenção da infecção primária da corrente sanguínea 

Resumo 

 

As Infecções Primárias da Corrente sanguínea (IPCS) são aquelas 
laboratorialmente confirmadas por meio de resultados positivos de hemocultura 
em pacientes em uso de Cateter Venoso Central (CVC). O presente trabalho 
teve como objetivo identificar na prática profissional da enfermagem os desafios 
para a segurança do paciente com cateter venoso central na prevenção da 
infecção primária da corrente sanguínea. Trata-se de um estudo de abordagem 
quantitativa, do tipo transversal, desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Universitário Onofre Lopes. Participaram da pesquisa 108 
profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem que 
manuseavam CVC, desde a sua inserção até a manutenção. A coleta de dados 
ocorreu com aplicação de questionário, e sua análise teve como base a 
estatística descritiva. Foram caracterizados os profissionais envolvidos no 
cuidado aos pacientes com CVC, identificadas as práticas assistenciais 
relacionadas à ocorrência dessas infeções e os principais desafios a serem 
enfrentados para um cuidado seguro. Foi possível elencar cinco problemas 
apontados como potenciais desafios para a prevenção da IPCS: trabalhar em 
turno de trabalho noturno ou muito intenso; falta de capacitação; alto fluxo de 
profissionais na UTI; falta de insumos e de acesso aos protocolos assistenciais 
ou institucionais. Evidenciou-se a necessidade de mudanças nos processos de 
trabalho, que podem ser resolvidas com uma efetiva atuação da gestão 
hospitalar. 

 
 
Palavras-chave: Infecções relacionadas a cateter. Segurança do paciente. 

TITLE: Professional nursing practice in the safety of the patient with central 

venous catheter and the prevention of primary infection of the blood stream 

Abstract 

 

Primary Bloodstream Infections (RBCI) are those that are laboratory confirmed 
through positive blood culture results in patients using Central Venous Catheter 
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(CVC). The present work had as objective to identify in the professional nursing 
practice the challenges for the safety of the patient with catheter central venous 
in preventing primary infection of the bloodstream. It is a quantitative approach 
study, of the transversal type, developed at the Intensive Care (ICU) at Hospital 
Universitário Onofre Lopes. They participated in the research 108 professionals, 
among doctors, nurses and technicians in nursing that handled CVC, from its 
insertion to maintenance. The data collection took place with the application of a 
questionnaire, and its analysis was based on descriptive statistics. The 
professionals involved in the care of patients with CVC were characterized, 
identified the assistance practices related to the occurrence of these infections 
and the main challenges to be faced for safe care. It was possible to list five 
problems identified as potential challenges for IPCS prevention: work at night 
shift or very intense; lack of training; high flow of professionals in the ICU; lack of 
inputs and access to assistance protocols or institutional. The need for changes 
in the work processes was highlighted, which can be resolved with effective 
hospital management. 

 
 
Keywords: Catheter-related infections. Patient safety. 
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TÍTULO: Ostra congelada: produto seguro? 

Resumo 

 

As ostras são moluscos bivalves e filtradores, sendo esta última característica o 
meio pelo qual este molusco obtém alimento e oxigênio. O Estado de Santa 
Catarina é o principal produtor de ostra nacional, sendo esta produção da 
espécie Crassostrea gigas, nativa do Japão, porém existem duas espécies 
típicas brasileiras, Crassostrea gasar e Crassostrea rhizophorae, tendo ambas o 
nome popular de ‘’ostra do mangue’’. Assim sendo, este plano teve como objetivo 
analisar a carga microbiológica de ostras orgânicas congeladas, da espécie 
Crassostrea gasar, em dois períodos de cultivo diferente e ao longo do período 
de armazenamento congelado. Para tanto, realizou-se análises microbiológicas 
de coliformes a 45 °C, Escherichia coli, Estafilococos coagulase positiva, 
aeróbios mesófilos e psicotróficos e Salmonella sp. A partir disto, foram 
observadas diferenças significativas na carga microbiológica ao longo dos 90 
dias de armazenamento congelado, sendo constatada a presença de Salmonella 
sp. em ambos os lotes analisados, assim como altas quantificações de 
coliformes a 45 °C, mesófilos e psicotróficos. Diante dos fatos relatados, 
constatou-se que o período de armazenamento proporcionou mudanças na 
carga microbiológica, tendo a amostra analisada se mostrado imprópria para o 
consumo. 

 
 
Palavras-chave: Molusco bivalve, qualidade higiênico-sanitária, congelamento. 

TITLE: Frozen oyster: Safe product? 

Abstract 
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Oysters are bivalve molluscs and filters, the latter being the means by which this 
mollusk obtains food and oxygen. The State of Santa Catarina is the main 
national oyster producer, this production being the Crassostrea gigas species, 
native to Japan, but there are two typical Brazilian species, Crassostrea gasar 
and Crassostrea rhizophorae, both having the popular name of '' mangrove oyster 
' '. Therefore, this plan aimed to analyze the microbiological load of frozen organic 
oysters, of the Crassostrea gasar species, in two different growing periods and 
throughout the frozen storage period. For this purpose, microbiological analyzes 
of coliforms at 45 ° C, Escherichia coli, coagulase positive Staphylococci, 
mesophilic and psychotrophic aerobes and Salmonella sp. From this, significant 
differences were observed in the microbiological load over the 90 days of frozen 
storage, with the presence of Salmonella sp. in both analyzed batches, as well 
as high quantifications of coliforms at 45 ° C, mesophiles and psychotrophic. In 
view of the reported facts, it was found that the storage period provided changes 
in the microbiological load, with the analyzed sample proving to be unfit for 
consumption. 

 
 
Keywords: Bivalve mollusk, hygienic-sanitary quality, freezing. 
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TÍTULO: Técnicas de transição alimentar em prematuros com displasia 

broncopulmonar: uma revisão integrativa de literatura. 

Resumo 

Objetivo: fazer um levantamento bibliográfico sobre as técnicas usadas para 
favorecer a transição alimentar do recém-nascido pré-termo para um aleitamento 
materno exclusivo em lactentes com diagnóstico de displasia broncopulmonar. 

 

Métodos: O estudo trata de uma revisão integrativa de literatura sobre técnicas 
de alimentação na transição alimentar em prematuros diagnosticado com 
displasia broncopulmonar. Iniciou-se a pesquisa com buscas nas bases de 
dados da PubMed, Medline e SciElo, em junho de 2020 com os descritores 
“feeding methods”, “breast feeding”, “newborn” e “broncopulmonary dysplasia” 
em inglês para selecionar estudos que envolvam nosso público-alvo. 

 

Resultados: Foram encontrados 45 artigos nos bancos de dados da PubMed, 
Medline e SciElo. Após identificar os estudos, foram analisados e selecionados 
3 artigos, envolvendo 141 recém-nascidos pré-termo para análise. Desses 
estudos, dois artigos citam as técnicas do copo e a translactação, enquanto o 
outro, além de usar essas técnicas, usaram também as técnicas de finger-
feeding (sonda-dedo), seio materno e mamadeira. 

 

Conclusão: O seio materno constituiu os melhores indicadores de conforto e 
estabilidade para o recém-nascido pré-termo com displasia broncopulmonar. Em 
casos de produção insuficiente do leite materno, a translactação seria a melhor 
opção. Na presença de dificuldades orais, a técnica sonda-dedo apresentou ser 
o melhor método, devendo ser evitado o uso do copo e da mamadeira. 

 
Palavras-chave: displasia broncopulmonar; prematuro; transição alimentar; 
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TITLE: Feeding transition techniques in premature babies with 

bronchopulmonary dysplasia: an integrative literature review. 

Abstract 

Objective: to carry out a bibliographic survey on the techniques used to favor the 
feeding transition of the preterm newborn to exclusive breastfeeding in infants 
diagnosed with bronchopulmonary dysplasia. 

 

Methods: The study deals with an integrative literature review on feeding 
techniques in the dietary transition in premature infants diagnosed with 
bronchopulmonary dysplasia. The search started with searches in the databases 
of PubMed, Medline and SciElo, in June 2020 with the descriptors “feeding 
methods”, “breast feeding”, “newborn” and “broncopulmonary dysplasia” in 
English to select studies involving our target audience. 

 

Results: 45 articles were found in PubMed, Medline and SciElo databases. After 
identifying the studies, 3 articles were analyzed and selected, involving 141 
preterm newborns for analysis. Of these studies, two articles cite cup techniques 
and translatation, while the other, in addition to using these techniques, also used 
the techniques of finger-feeding, maternal breast and bottle. 

 

Conclusion: The maternal breast was the best indicator of comfort and stability 
for the preterm newborn with bronchopulmonary dysplasia. In cases of 
insufficient breast milk production, translatation would be the best option. In the 
presence of oral difficulties, the finger-probe technique proved to be the best 
method, and the use of the cup and bottle should be avoided. 

 
Keywords: bronchopulmonary dysplasia; premature; food transition; 
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TÍTULO: ALTERAÇÕES MASTIGATÓRIAS E DE DEGLUTIÇÃO EM IDOSOS 

DA COMUNIDADE 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A partir das novas condições demográficas que se encontra o 
Brasil, surge a necessidade em avaliar as condições de vida, mastigação e 
deglutição dos idosos da comunidade. OBJETIVO: Verificar as alterações de 
mastigação e deglutição em idosos da 
comunidade. METODOLOGIA: Estudo seccional, feito em centros de 
convivência da comunidade. A amostra foi composta por 79 indivíduos, com 
idade ≥60 anos e de ambos os sexos. Primeiramente realizou-
se anamnese, com questões sociodemográficas, de saúde geral e condição 
bucal, posteriormente se avaliou a mastigação e 
deglutição. RESULTADO:  Maioria do sexo feminino, casado ou em união estável 
e com filhos. Identificou-se uma maioria com nível de escolaridade incompleto, 
com rendimento mensal de até 2 salários mínimos. Fazem uso majoritariamente 
do Sistema Único de Saúde (SUS), fazem tratamento ou acompanhamento em 
alguma área da saúde, utilizam medicamentos mas poucos fazem polifarmácia. 
Todos com falhas dentárias e são usuários de próteses dentais, mas informam 
que elas não são bem adaptadas o tempo de uso compreende há 20 anos. A 
avaliação mastigatória identificou tipo unilateral grau 1 e bilateral alternada e 
pulverização do bolo moutrou-se ausente. Não foi identificada alterações quanto 
a deglutição de sólidos. CONCLUSÃO: Na população estudada verifica-se 
mastigação preferencialmente unilateral grau 1 e bilateral alternada, ausência de 
pulverização do bolo alimentar, deglutição de sólidos sem alteração.  
 
Palavras-chave: Sistema Estomatognático. Mastigação. Deglutição. 

Envelhecimento. Idoso 

TITLE: MASTIGATORY AND SWALLOWING CHANGES IN ELDERLY 

COMMUNITY 

Abstract 

INTRODUCTION: From the new demographic conditions in Brazil, there is a need 
to assess the living conditions, chewing and swallowing of the elderly in the 
community. OBJECTIVE: To verify changes in chewing and swallowing in elderly 
people in the community. METHODOLOGY: Sectional study, carried out in 
community centers. The sample consisted of 79 individuals, aged ≥60 years and 
of both sexes. First, anamnesis was carried out, with sociodemographic, general 
health and oral condition issues, later chewing and swallowing were evaluated. 
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RESULT: Majority of the female sex, married or in a stable relationship and with 
children. A majority was identified with an incomplete education level, with 
monthly income of up to 2 minimum wages. They mostly use the Unified Health 
System (SUS), undergo treatment or follow-up in some health area, use 
medication, but few use polypharmacy. All of them with dental flaws and are users 
of dental prostheses, but inform that they are not well adapted. The masticatory 
evaluation identified unilateral grade 1 and alternating bilateral type and cake 
spraying was absent. No changes were identified regarding the swallowing of 
solids. CONCLUSION: In the studied population, preferably unilateral grade 1 
and alternating bilateral chewing, no pulverization of the bolus of food, swallowing 
of solids without alteration is observed. 
 
Keywords: Stomatognathic System. Mastication. Swallowing. Aging. Elderly. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE 

FUNCIONAL EM INDIVÍDUOS COM DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

Resumo 

 

As doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no mundo em razão 
do processo de envelhecimento e de outros fatores epidemiológicos. Tais 
comorbidades apresentam alterações que afetam diretamente a qualidade de 
vida e a capacidade funcional dos indivíduos que a possuem. O presente estudo 
teve como objetivo avaliar a qualidade de vida segundo o questionário SF-12 
(Health Survey) e relacioná-la com a capacidade funcional avaliada com o teste 
de caminhada de seis minutos (TC6’). Trata-se de uma pesquisa observacional, 
analítica, transversal e com abordagem quantitativa, desenvolvida na Faculdade 
Ciências da Saúde do Trairi, campus da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. A análise dos dados foi feita de maneira descritiva, através do Microsoft 
Excel© versão 2013. A amostra da pesquisa foi composta por 25 de indivíduos, 
de ambos os gêneros, com média de idade 50,68 (±11,21 anos). No que diz 
respeito a qualidade de vida, conforme o questionário SF-12, o escore final 
resultou em 55. Na capacidade funcional, os indivíduos apresentaram um 
desempenho, em média de 84,21% (±7,85) da distância prevista para a amostra. 
Dessa forma, é possível observar que tanto a capacidade funcional quanto a 
qualidade de vida apresentaram resultado satisfatório. Logo, fica evidente que 
uma boa qualidade de vida interfere de forma positiva na capacidade funcional 
desses indivíduos. 

 
 

 
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares. Qualidade de Vida. Capacidade 

Funcional 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF LIFE AND FUNCTIONAL 

CAPACITY IN INDIVIDUALS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES 

Abstract 

Cardiovascular diseases are the biggest cause of death in the world, to the 
detriment of the aging process and other epidemiological factors. Such 
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comorbidities present changes that directly affect the quality of life and the 
functional capacity of the individuals who have it. In view of these concepts and 
the way in which they are inserted in the social context, the present study aims 
to assess quality of life according to the SF-12 questionnaire (Health Survey) and 
to relate it to the functional capacity assessed with the test six-minute walk 
(6MWT). This is an observational, analytical, transversal research with a 
quantitative approach, developed at the Faculty of Health Sciences of Trairi, 
campus of the Federal University of Rio Grande do Norte. Data analysis was 
performed in a descriptive manner, using Microsoft Excel © version 2013. As a 
result, the research sample consisted of 25 individuals, of both genders with an 
average age of 50.68 (± 11.21). With regard to quality of life, according to the SF-
12 questionnaire, the final score resulted in 55%. In functional capacity, the 
individuals presented an average performance of 84.21% (± 7.85) of the expected 
distance for the sample. Thus, it is possible to observe that both functional 
capacity and quality of life showed satisfactory results. Therefore, it is evident 
that a good quality of life interferes positively in the functional capacity of these 
individuals. 

 
Keywords: Cardiovascular Diseases. Quality of Life. Functional Capacity. 
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TÍTULO: PADRÃO DE PROJEÇÕES DO CÓRTEX PRE-LÍMBICO PARA OS 

NÚCLEOS DO COMPLEXO TALÂMICO NO SAGUI (Callithrix jacchus) 

Resumo 

Introdução: O Córtex pré-frontal medial está associado a funções cognitivo-
comportamentais e suas regiões ventrais, como o Córtex Pré-límbico (PL) e 
Infra-límbico (IL) à processos mnemônicos, cognitivos e emocionais. Em estudos 
prévios realizados com roedores, constataram-se projeções do PL a áreas 
subcorticais, dentre elas o complexo talâmico (CT). Todavia, poucos utilizam 
primatas como modelo animal relacionando projeções dessas áreas. Objetivo: 
Caracterizar o padrão de projeções do córtex pré-límbico com o complexo 
talâmico em sagui-comum. Método: Relato de Caso utilizando o sagui (Callithrix 
jacchus). Iniciou-se com cirurgia com injeção de traçador anterógrado. Após, o 
sagui passou por sobrevida de 15 dias, eutanásia e perfusão transcardíaca, onde 
cortes foram realizados e conservados para microtomia e Imunoistoquímica para 
análise dos dados no microscópio óptico. Resultados: Foram identificadas 
projeções do PL em níveis laterais e ventrais no núcleo mediodorsal do tálamo 
(MD) e núcleo anteroventral (AV), com dispersões no centro medial (CM), e 
significativas marcações nos núcleos ventral anterior medial (VAM) e ventral 
anterior lateral (VAL). Conclusão: As marcações encontradas no MD e AV 
(integração sensitiva e mecanismos de memória de curto prazo, 
respectivamente), além de VAM e VAL (retransmissão de impulsos dos núcleos 
da base e cerebelo), trazem a importância do CT na integração sensorial e na 
sua relação tálamocortical, como traz a literatura. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Neuroanatomia. Córtex pré-límbico. 

Complexo talâmico. 

TITLE: PATTERN OF PRELIMBIC CORTEX PROJECTIONS FOR TALAMIC 

COMPLEX NUCLEUS IN MARMOSET MONKEY (Callithrix jacchus) 

Abstract 

Introduction: The medial prefrontal cortex is associated with cognitive-behavioral 
functions and their ventral regions, such as the prelimbic and infralimbic cortex to 
mnemonic, cognitive and emotional processes. In previous studies carried out 
with rodents, PL projections were found in subcortical areas, among them the 
thalamic complex. However, few use primates as an animal model relating 
projections of these areas. Aim: To characterize the pattern of projections of the 
pre-limbic cortex with the thalamic complex in common marmosets. Method: 
Case report using the marmoset (Callithrix jacchus). It started with surgery with 
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an anterograde tracer injection. Afterwards, underwent a 15-day survival, 
euthanasia and transcardiac perfusion, where cuts were made and preserved for 
microtomy and immunohistochemistry for data analysis under the optical 
microscope. Results: PL projections were identified at lateral and ventral levels 
in the mediodorsal nucleus of the thalamus (MD) and anteroventral nucleus (AV), 
with dispersions in the medial center (CM), and significant markings in the medial 
anterior ventral (VAM) and anterior ventral nuclei. lateral (VAL). Conclusion: The 
markings found in the MD and AV (sensory integration and short-term memory 
mechanisms, respectively), in addition to VAM and VAL (pulse retransmission of 
the nuclei of the base and cerebellum), bring the importance of CT in sensory 
integration and in its thalamocortical relationship, as the literature brings. 
 
Keywords: Neuroanatomy. Prelimbic cortex. Thalamic complex. 
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TÍTULO: Comparação da apresentação clínica nos pacientes com 

hipercolesterolemia familiar do sexo masculino e feminino 

Resumo 

Introdução e objetivos: A Hipercolesterolemia Familiar (HF) é uma doença 
genética do metabolismo das lipoproteínas, associada a elevado risco de 
desenvolvimento prematuro de doenças cardiovasculares. O presente estudo 
objetiva comparar as características clínicas dos pacientes com HF dos sexos 
feminino e masculino, com o intuito de observar a possibilidade de melhorar o 
manejo desses pacientes.. Métodos: 18 indivíduos adultos hipercolesterolêmicos 
e/ou em uso de hipolipemiantes atendidos em ambulatórios médicos do HUOL-
UFRN foram convidados a participar da pesquisa. O fenótipo de HF foi 
classificado baseado nos critérios Dutch-MEDPED, considerando dados de 
anamnese, exames físicos e laboratoriais. Resultados: O grupo de pacientes 
diagnosticados clinicamente com HF era composto predominantemente por 
mulheres. A prevalência de infarto agudo do miocárdio foi maior nos pacientes 
do sexo masculino (33,3%) versus sexo feminino (25%). No entanto, todas as 
mulheres que apresentaram esse desfecho tiveram doença aterosclerótica 
prematuramente (idade < 60 anos). Conclusões: Apesar de sua prevalência 
relativamente alta e do impacto bem estabelecido nas DCV, a HF é 
frequentemente subdiagnosticada na prática clínica, especialmente entre 
pacientes do sexo masculino. 
 
Palavras-chave: Hipercolesterolemia familiar, Apresentação clínica, Diagnóstico 

TITLE: Comparison of the clinical presentation of familial hypercholesterolemia 

in male and female patients 

Abstract 

Background: Familial Hypercholesterolemia (FH) is a genetic disease of 
lipoprotein metabolism, associated with a high risk of premature development of 
cardiovascular diseases. The present study aims to compare the clinical 
characteristics of female and male FH patients, in order to observe the possibility 
of improving the clinical management of these patients. Methods: 18 adult 
hypercholesterolemic individuals and/or those using hypolipidemic agents 
attended at HUOL-UFRN's outpatient care were invited to participate in the 
research. The FH phenotype was based in Dutch-MEDPED criteria, considering 
anamnesis data, physical and laboratory exams. Results: The group of patients 
clinically diagnosed with FH was predominantly composed of women. The 
prevalence of acute myocardial infarction was higher in male patients (33.3%) 
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versus female patients (25%). However, all women who had this outcome 
presented atherosclerotic disease prematurely (age <60 years). Conclusions: 
Despite its relatively high prevalence and the well-established impact on CVD, 
FH is often underdiagnosed in clinical practice, especially among male patients. 
 
Keywords: Familial hypercholesterolemia, Clinical presentation, Diagnosis 
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TÍTULO: Perfil dos profissionais de enfermagem que assistem os recém-

nascidos em uso de fototerapia 

Resumo 

A hiperbilirrubinemia neonatal caracteriza-se como uma das principais patologias 
encontradas no período neonatal, devido a imaturidade hepática, levando a um 
aumento da bilirrubina e impregnação nos tecidos. A fototerapia é o tratamento 
mais aplicado, porém, pode apresentar complicações no recém-nascido. Dentro 
da equipe multidisciplinar, o profissional de enfermagem é o que está mais 
presente durante a hospitalização e deve estar atento as principais complicações 
referentes ao tratamento. Objetiva-se no presente estudo conhecer o perfil dos 
profissionais de enfermagem que assistem os recém-nascidos em uso de 
fototerapia no alojamento conjunto. Trata-se de um estudo descritivo, com 
delineamento transversal e de abordagem quantitativa. A amostra do presente 
estudo é composta por 98 profissionais da equipe de enfermagem. Para coleta 
dos dados, foi utilizado a aplicação de um questionário sociodemográfico. Os 
dados encontrados foram analisados por meio da estatística descritiva e 
inferencial e tratados no software Statistical Package for the Social Sciences 
20.0. Após avaliação dos resultados, evidencia-se que: a maioria são mulheres; 
profissionais jovens, entre 31 e 49 anos de idade; maior parte técnicos de 
enfermagem; mais da metade possuía pós-graduação; apresentam pouco tempo 
de atuação na área, 1 a 5 anos; e um maior número de profissionais relatam que 
já receberam treinamento no setor onde atuam. Conclui-se que os objetivos 
propostos pelo estudo foram alcançados. 
 
Palavras-chave: Enfermagem, fototerapia, alojamento conjunto. 

TITLE: PROFILE OF NURSING PROFESSIONALS WHO ASSIST NEWBORNS 

USING PHOTOTHERAPY 

Abstract 

Neonatal hyperbilirubinemia is characterized as one of the main pathologies 
found in the neonatal period, due to liver immaturity, leading to an increase in 
bilirubin and tissue impregnation. Phototherapy is the most applied treatment, 
however, it can present complications in the newborn. Within the multidisciplinary 
team, the nursing professional is the one most present during hospitalization and 
must be aware of the main complications related to treatment. The objective of 
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this study is to know the profile of nursing professionals who assist newborns 
using phototherapy in the rooming-in. This is a descriptive study, with a cross-
sectional design and a quantitative approach. The sample of the present study is 
composed of 98 professionals from the nursing team. For data collection, a 
sociodemographic questionnaire was used. The data found were analyzed using 
descriptive and inferential statistics and treated using the Statistical Package for 
the Social Sciences 20.0 software. After evaluating the results, it is evident that: 
the majority are women; young professionals, between 31 and 49 years of age; 
most nursing technicians; more than half had graduate degrees; they have had 
little experience in the area, 1 to 5 years; and a greater number of professionals 
report that they have already received training in the sector where they work. It is 
concluded that the objectives proposed by the study were achieved. 
 
Keywords: Nursing, phototherapy, rooming-in. 
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TÍTULO: Caracterização de habilidades metalinguísticas de estudantes 

monolíngues e bilíngues 

Resumo 

INTRODUÇÃO: O acesso fonológico ao léxico mental é uma habilidade que atua 
como memória semântica, processando a informação fornecida por cada palavra 
em diferentes níveis que funciona como um armazenador de conceitos. 
OBJETIVO: Comparar o desempenho em nomeação automática rápida de 
escolares bilíngues português-francês do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I. 
MÉTODO: estudo aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, de cunho 
transversal, descritivo e quantitativo. A amostra foi composta por 32 crianças, 
divididas em cinco grupos de acordo com seu ano escolar. Foi utilizado o Teste 
de Nomeação Automatizada Rápida (RAN), para avaliar a habilidade de acesso 
ao léxico mental. Para a análise estatística utilizou-se o teste não paramétrico de 
Kruskal-Wallis em conjunto com post-hoc de Dunn. RESULTADOS: Os 
resultados demonstraram diferenças estatisticamente significantes no 
desempenho intergrupos em todos os subtestes do RAN, com melhor 
desempenho em todos os subtestes para os escolares do 5º ano, seguidos dos 
anos 4º, 3º, 2º e 1º.. CONCLUSÃO: Este estudo evidenciou que quanto maior a 
escolarização melhor o desenvolvimento no tempo de acessar fonologicamente 
as informações. Tal resultado indica que o desenvolvimento da habilidade ocorre 
de forma progressiva com o avanço do ano escolar. Assim, foi possível observar 
que o processo de alfabetização tem grande importância na aquisição e no 
desenvolvimento desta habilidade. 
 
Palavras-chave: Multilinguismo, desenvolvimento infantil, aprendizagem. 

TITLE: DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL ACCESS TO MENTAL LEXICLE 

IN BILINGUAL SCHOOLS IN PORTUGUESE-FRENCH 

Abstract 

INTRODUCTION: Phonological access to the mental lexicon is a skill that acts 
as a semantic memory, processing the information provided by each word at 
different levels that functions as a concept store. This skill is one of the most 
important predictive skills for reading development. OBJECTIVE: To compare the 
performance in rapid automatic naming of bilingual Portuguese-French students 
from the 1st to the 5th grade of elementary school I. METHOD: a study approved 
by the research ethics committee, of transversal, descriptive and quantitative 
nature. The sample consisted of 32 children, divided into five groups according 
to their school year. The Rapid Automated Naming Test (RAN) was used to 
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assess the ability to access the mental lexicon. For statistical analysis, the 
Kruskal-Wallis non-parametric test was used in conjunction with Dunn's post-hoc 
test. RESULTS: The results showed statistically significant differences in 
intergroup performance in all subtests of the RAN, with better performance in all 
subtests for 5th grade students, followed by the 4th, 3rd, 2nd and 1st years. 
CONCLUSION: This study showed that the higher the schooling the better the 
development in the time of phonologically accessing the information. This result 
indicates that the development of the skill occurs progressively with the 
advancement of the school year. Thus, it was possible to observe that the literacy 
process is of great importance in the acquisition and development of this skill. 
 
Keywords: Multilinguism, child development, learning. 
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TÍTULO: Teor de taninos condensados presentes nas folhas de Nim indiano 

Resumo 

 

O Nim indiano (Azadirachta indica A. Juss.) é uma espécie arbórea e tem origem 
asiática, é rústica e se adapta a regiões áridas, foi introduzida no Brasil como 
planta inseticida e de suas folhas, frutos, sementes e tronco é possível retirar 
extratos biologicamente ativos e com múltiplas propriedades. Diante dessa 
perspectiva, o objetivo do trabalho foi determinar o teor de taninos presentes nas 
folhas do Nim indiano. Os materiais foram secos ao ar, moídos e classificados, 
tendo sido utilizada a porção que passou por uma peneira de 16 “mesh” (1,00 
mm) e ficou retida numa de 60 “mesh” (0,25 mm). Para as extrações formam 
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 
sintetizado de porosidade 2e concentrado. Em seguida, foram determinados o 
teor de sólidos totais (TST) de 36,60%, índice de Stiasny (I) de 16,89%, e o teor 
de taninos condensados (TTC) de 6,25%. Conclui-se que as folhas do Nim 
indiano apresentam taninos condensados, sendo necessárias pesquisas para a 
sua futura aplicação. 

 
 
Palavras-chave: Folhas, Nim indiano, taninos. 

TITLE: Condensed tannin content in Indian Neem leaves 

Abstract 

 

Indian neem (Azadirachta indica A. Juss.) Is an arboreal species with an Asian 
origin, is rustic and adapts to arid regions, was introduced in Brazil as an 
insecticidal plant and from its leaves, fruits, seeds and trunk it is possible to 
extract extracts biologically active and with multiple properties. Given this 
perspective, the objective of the work was to determine the content of tannins 
present in the leaves of Indian Neem. The materials were air dried, ground and 
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classified, using the portion that passed through a 16 “mesh” (1.00 mm) sieve 
and was retained in a 60 “mesh” (0.25 mm). For the extractions, 25 grams of each 
material were used. The obtained extract was passed through a 150 mesh (0.105 
mm) sieve, made of flannel fabric, filtered through a porosity synthesized glass 
funnel 2 and concentrated. Then, the total solids content (TST) of 36.60%, 
Stiasny index (I) of 16.89%, and the content of condensed tannins (TTC) of 6.25% 
were determined. It is concluded that the leaves of the Indian Neem have 
condensed tannins, being necessary researches for its future application. 

 
 
Keywords: Leaves, Indian neem, tannins. 
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TÍTULO: ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO DA VITAMINA D NO 

DESENVOLVIMENTO DA HEPATITE AUTOIMUNE 

Resumo 

A hepatite autoimune (HAI) é uma doença inflamatória crônica, caracterizada 
pela presença de autoanticorpos, atividades aumentadas das aminotransferases 
e por hipergamaglobulinemia. Além disso, sabe-se que seu desenvolvimento é 
multifatorial, sendo o fator genético o principal desencadeador. Assim, o 
presente estudo tem como objetivo avaliar a associação da vitamina D com HAI. 
Para isso, foram incluídos 28 pacientes, divididos em grupo caso (crianças e 
adolescentes com diagnóstico de HAI) e grupo controle (crianças e adolescentes 
saudáveis), atendidos no setor de Hepatologia Pediátrica do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) e buscou-se realizar a determinação da 
vitamina D. Foi observado que a maioria dos pacientes com HAI apresentou 
concentração baixa de vitamina D. Deste modo, pode-se concluir que que apesar 
de não ter tido diferenças significativas na concentração de vitamina D, são 
necessários mais estudos para entender essa associação com HAI. 
 
Palavras-chave: Hepatite autoimune. Vitamina D. 

TITLE: STUDY OF THE VITAMIN D ASSOCIATION IN THE DEVELOPMENT 

OF AUTOIMMUNE HEPATITIS 

Abstract 

Autoimmune hepatitis (AIH) is a chronic inflammatory disease, characterized by 
the presence of autoantibodies, increased activities of aminotransferases and 
hypergammaglobulinemia. In addition, it is known that its development is 
multifactorial, with the genetic factor being the main trigger. Thus, the present 
study aims to assess the association of vitamin D with AIH. For this, 28 patients 
were included, divided into a case group (children and adolescents diagnosed 
with AIH) and a control group (healthy children and adolescents), seen at the 
Pediatric Hepatology Department of the University Hospital Onofre Lopes 
(HUOL) and an attempt was made to the determination of vitamin D. It was 
observed that the majority of patients with AIH had low vitamin D concentration. 
Thus, it can be concluded that although there were no significant differences in 
vitamin D concentration, further studies are needed to understand this 
association with AIH.  
 
Keywords: Autoimmune hepatitis. Vitamin D.  
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TÍTULO: HABILIDADE MOTORA ORAL EM NEONATOS E PREMATUROS 

CARDIOPATAS: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

Resumo 

Doenças cardíacas congênitas podem levar ao atraso nas habilidades de 
lactentes. Esse estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa de 
estudos sobre a influência de doenças cardíacas no desenvolvimento da 
habilidade motora oral em neonatos e prematuros. Para tanto, realizou-se busca 
na literatura nos bancos de dados PubMed, Medline e LILLACS, utilizando-se 
descritores pré-estabelecidos. Seis artigos foram selecionados de acordo com 
critérios de inclusão e exclusão. Problemas alimentares foram encontrados em 
neonatos com cardiopatias, inclusive em prematuros, destacando: penetração 
laríngea, aspirações e paralisia das pregas vocais. Foram observados déficits no 
desenvolvimento de habilidades motoras e neurológicas em pacientes 
cardiopatas, indicando que a habilidade motora oral também pode estar mais 
afetada em prematuros com cardiopatia congênita. 
 
Palavras-chave: prematuridade. recém-nascidos. deglutição. cardiopatia. 

TITLE: ORAL MOTOR SKILL IN NEWBORNS AND PREMATURE 

CARDIOPATHES: INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW 

Abstract 

Congenital heart disease can lead to a delay in the abilities of infants. This study 
aimed objective an integrative review of studies on the influence of heart disease 
on the development of oral motor skills in neonates and preterm infants. For this 
purpose, a literature search was performed in the PubMed, Medline and LILLACS 
databases, using pre-established descriptors. Six articles were selected 
according to inclusion and exclusion criteria. Eating problems were found in 
neonates with heart disease, including premature infants, highlighting: laryngeal 
penetration, aspirations and paralysis of the vocal folds. And deficits in the 
development of motor and neurological skills were observed in patients with heart 
disease, indicating that oral motor skills may also be more affected in premature 
infants with congenital heart disease. 
 
Keywords: prematurite. newborn. deglutition. cardiopathy. 
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TÍTULO: Prospecção dos efeitos antioxidantes de extratos da semente de 

Chañar (Geoffroea decorticans) (Gill. Ex Hook. Et Arn.) Burkart (Fabaceae). 

Resumo 

Por ser uma planta polivalente, a espécie Geoffroea decorticans, conhecida 
popularmente como Chañar é uma planta nativa do Chile, comumente usado 
pela população como fonte de alimentos e medicina popular. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar o potencial antioxidante dos extratos etanólico (EE) e 
Aquoso (EA) obtidos das sementes, para isso foram realizados cinco diferentes 
ensaios in vitro:CAT, teste de potencial redutor, DPPH e teste de quelação de 
ferro e cobre. Para o CAT ambos os extratos apresentaram capacidade 
antioxidante, onde o EE apresentou melhor atividade (117,13 ± 15,22). No 
potencial redutor o EE apresentou atividade em todas as concentrações, com 
maior atividade para a concentração de (100 µg/mL) e o EA apresentou atividade 
apenas na menor concentração. O DPPH revelou excelentes resultados 
antioxidantes para o EE e o EA, que apresentaram ambos atividade superior a 
70%, efeito ainda mais significativo para o EE, apresentando atividade de 100%. 
No teste de quelação de ferro apenas o EA mostrou atividade. Quanto a 
capacidade de quelação de cobre, ambos os extratos apresentaram atividade 
quelante. No entanto, o EE apresentou maior potencial, superior a 70%. Deste 
modo, os resultados obtidos podem vir a indicar que os extratos EE e EA das 
sementes de Chañar podem ser uma possível fonte de compostos bioativos com 
propriedades antioxidantes. Sendo promissores para o uso na medicina 
alternativa, bem como futuros estudos fitoquímicos e farmacológicos. 
 
Palavras-chave: Geoffroea decorticans. Atividade antioxidante. EE. EA 

TITLE: Prospecting for the antioxidant effects of Chañar seed extracts (Geoffroea 

decorticans) (Gill. Ex Hook. Et Arn.) Burkart (Fabaceae). 

Abstract 

Geoffroea decorticans, popularly known as Chañar is a plant native to Chile, 
commonly used by the population as a source of food and folk medicine. The aim 
of this work was to evaluate the antioxidant potential of two extracts: Ethanolic 
(EE) and Aqueous (EA) extracts that were obtained from Chañar seeds. These 
extract at this moment were analyzed using five different in vitro assays: CAT, 
potential reduction assay, DPPH and chelation assay for iron and copper. For 
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CAT, both extracts showed antioxidant capacity, with EE with better activity 
(117.13 ± 15.22). For the reducing potential, EE showed activity in all 
concentrations used then it had a great activity at the 100 µg/mL concentration 
and the EA showed activity only in the lowest concentration. The DPPH radical 
scavenging assay showed an excellent antioxidant results for both EE and EA, 
where both extracts showed activity above 70%. This activity was even more 
significant for EE, reaching up to 100% activity. For the iron chelation assay, it 
was observed activity only for EA. The copper chelation capacity was observed 
for both extracts. However, a greater potential was verified for EE reaching a 
chelation potential by 70%. Then, the results obtained may propose that EE and 
EA extracts may be an excellent source for bioactive molecules with antioxidant 
potential. Consequently, these extracts from Chañar seeds may be used in 
alternative medicine or in pharmacological studies. 
 
Keywords: Geoffroea decorticans. antioxidante activity. EE. EA 
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TÍTULO: Condições de saúde correlacionado ao estado nutricional de um grupo 

de idosos usuários do NASF na Região do Trairi 

Resumo 

O envelhecimento é definido como um processo natural que vai progredindo ao 
longo da vida. Objetivo: identificar as condições de saúde e o estado nutricional 
em um grupo de idosos participantes do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculo na Santa Cruz - RN. A pesquisa é composta por duas 
etapas: na primeira os participantes responderam um questionário estruturado 
com perguntas fechadas relacionado as condições de saúde. A segunda 
correspondeu à avaliação antropométrica. Os resultados mostram que (66,7%) 
dos idosos estavam na faixa etária entre 60 a 75 anos, prevalecendo o sexo 
feminino com 71,4%, 42,9% eram viúvos. As doenças que tiveram a maior 
prevalência foram: Hipertensão Arterial Sistêmica (59,5%) e (33,3%) diabetes. 
Os dados antropométricos observaram-se (57,1%) apresentam obesidade de 
acordo com a classificação do Índice de Massa Corporal. A circunferência da 
cintura apresenta risco para o desenvolvimento de doenças crônicas e 
metabólica, (77%) das mulheres e (58%) dos homens estão em risco. Em relação 
a circunferência da panturrilha os idosos não apresentaram perda de massa 
muscular. O público desta pesquisa encontra-se a maioria com sobrepeso, 
sendo fator preocupante, pois, irá influenciar o desenvolvimento e agravamento 
de DCNT. Desta forma, é importância o acompanhamento com o nutricionista, 
onde oriente sobre a importância de uma alimentação saudável que possa 
contribuir para o controle das DCNT e o bem-estar. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento, nível de saúde, estado nutricional, qualidade 

de vida. 

TITLE: Health conditions correlated to the nutritional status of a group of elderly 

users of NASF in the Trairi Region. 

Abstract 

Aging is defined as a natural process that progresses throughout life. Objective: 
to identify health conditions and nutritional status in a group of elderly people 
participating in the Service of Living and Strengthening of Vinculo in Santa Cruz 
- RN. The research consists of two stages: in the first, the participants answered 
a structured questionnaire with closed questions related to health conditions. The 
second corresponded to the anthropometric assessment. The results show that 
(66.7%) of the elderly were between 60 and 75 years old, with females prevailing 
with 71.4%, 42.9% were widowed. The diseases that had the highest prevalence 
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were: Systemic Arterial Hypertension (59.5%) and (33.3%) diabetes. 
Anthropometric data showed that (57.1%) are obese according to the 
classification of the Body Mass Index. Waist circumference is at risk for the 
development of chronic and metabolic diseases, (77%) of women and (58%) of 
men are at risk. Regarding the calf circumference, the elderly did not present any 
loss of muscle mass. The public of this research is mostly overweight, being a 
worrying factor, as it will influence the development and worsening of NCDs. 
Thus, it is important to follow up with the nutritionist, where he advises on the 
importance of a healthy diet that can contribute to the control of NCDs and well-
being. 
 
Keywords: Aging, health status, nutritional status, quality of life. 
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE PARA O FOLLOW UP NA 

PUERICULTURA 

Resumo 

A primeira infância impacta significativamente no bem-estar e desenvolvimento 
do indivíduo adulto, sendo fundamental a busca por estratégias que reduzam a 
morbimortalidade infantil, utilizando-se dos aparatos tecnológicos para propiciar 
agilidade e efetividade nos serviços de saúde. Nessa perspectiva, esse estudo 
objetivou construir um software em saúde da criança com base na proposta de 
follow up em Puericultura na Atenção Primária à Saúde, como ferramenta 
inovadora no âmbito do Sistema Único de Saúde para orientação de uma prática 
clínica correta e direcionada, que contribua na redução de indicadores de 
morbidade e mortalidade na cidade de Natal/RN. Trata-se de um estudo 
epidemiológico, prospectivo e de coorte realizado na Unidade Básica de Saúde 
de Cidade Nova. O público alvo do estudo foram as crianças que integram as 
quatro equipes de Cidade Nova. No total, foram atendidas e cadastradas 125 
crianças com idade entre 0 e 1 ano, no período de agosto a dezembro de 2019. 
Percebeu-se que há uma prevalência nos agravos relacionados ao sistema 
respiratório e dermatológico. Os dados obtidos nas consultas de enfermagem 
foram inseridos no software para follow up de puericultura. Com isso, foi possível 
auxiliar na sistematização da prestação dos serviços de saúde voltados à criança 
na Atenção Primária, destacando a importância de estratégias que fortaleçam a 
assistência em saúde. 
 
Palavras-chave: Saúde da Criança; Morbidade; Mortalidade; Software; Atenção 

Primária. 

TITLE: SOFTWARE CONSTRUCTION FOR FOLLOW UP IN CHILD CARE 

Abstract 

Early childhood has a significant impact on the well-being and development of 
the adult individual, and it is essential to seek strategies that reduce child 
morbidity and mortality, using technological devices to provide agility and 
effectiveness in health services. In this perspective, this study aimed to build 
software in child health based on the proposal of follow up in Childcare in Primary 
Health Care, as an innovative tool within the scope of the Unified Health System 
to guide a correct and targeted clinical practice, which contributes in the reduction 
of morbidity and mortality indicators in the city of Natal/RN. This is an 
epidemiological, prospective and cohort study conducted at the Basic Health Unit 
in Cidade Nova. The target audience of the study was the children who are part 
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of the four teams from Cidade Nova. In total, 125 children aged between 0 and 1 
year were attended and registered, from August to December 2019. It was 
noticed that there is a prevalence of diseases related to the respiratory and 
dermatological system. The data obtained in the nursing consultations were 
inserted into the software for childcare follow up. Thus, it was possible to help 
systematize the provision of health services for children in Primary Care, 
highlighting the importance of strategies that strengthen health care. 
 
Keywords: Child Health; Morbidity; Mortality; Software; Primary Attention. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE DADOS DE TRANSCRIPTOMA, PROTEOMA E PERFIL 

METABÓLICO PARA INVESTIGAR A BIOSSÍNTESE DE ALCALOIDES 

BIOATIVOS EM Erythrina velutina 

Resumo 

 A espécie Erythrina velutina, popularmente conhecida como mulungu, está 
inserida na família Fabaceae, considerada a terceira maior família de 
angiospermas. O gênero Erythrina é conhecido por ser uma importante fonte de 
constituintes químicos com propriedades medicinais, muito utilizada na medicina 
popular principalmente como depressor do sistema nervoso central. Nesse 
presente trabalho foi realizado através de tecnologias “ômicas” o transcriptoma, 
proteoma e perfil metabólico de folhas e sementes da Erythrina velutina silvestre 
com objetivo de compreender a dinâmica de produção de alcaloides bioativos 
nessa espécie. Portanto, para a investigação do transcriptoma realizamos o 
sequenciamento de novo pela primeira vez em uma espécie do gênero e em uma 
planta nativa do bioma Caatinga. Além disso, a análise do proteoma e do perfil 
metabólico foram realizados com uma estratégia de Cromatografia Líquida 
acoplada à Espectrometria de Massas [LC-MS/MS] aliado à ferramenta do 
Molecular Networking para os metabólitos secundários. Como resultado, foram 
identificados 17 transcritos e 4 proteínas candidatos a compor a via biossintética 
dos alcaloides isoquinolínicos em sementes e folhas desta espécie. Ademais, 29 
alcaloides foram anotados pertencendo às três classes de alcaloides já 
reportadas para o gênero: dienoide, alcenoide e lactona, sendo 12 alcaloides 
comum a folhas e sementes, 8 encontrados exclusivamente em semente e 9 
exclusivos em folhas. 

 
Palavras-chave: Análise multi-omicas. Biossíntese de alcaloides. Erythrina 

velutina. 

TITLE: ANALYSIS OF TRANSCRIPTOMA, PROTEOMA AND METABOLIC 

PROFILE DATA TO INVESTIGATE BIOACTIVE ALKALOID BIOSYNTHESIS IN 

Erythrina velutina 

Abstract 
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 The species Erythrina velutina, popularly known as mulungu, is part of the 
Fabaceae family, considered the third largest family of angiosperms. The genus 
Erythrina is known to be an important source of chemical constituents with 
medicinal properties, used in folk medicine mainly as central nervous system 
depressant. In this present work, it was carried out through “omic” technologies 
the transcriptome, proteome and metabolic profile of the leaves and seeds of wild 
Erythrina velutina, with the aim of understanding the dynamics of production of 
bioactive alkaloids in this species. Therefore, for the investigation of the 
transcriptome, we performed the de novo sequencing for the first time on a 
species of the genus and on a plant native to the Caatinga biome. In addition, the 
analysis of the proteome and the targeted metabolic profile were performed with 
a Liquid Chromatography strategy coupled to Mass Spectrometry [LC-MS / MS] 
combined with the Molecular Networking tool for secondary metabolites. As a 
result, 17 transcripts and 4 candidate proteins were identified to form the 
biosynthetic pathway of isoquinolin alkaloids in seeds and leaves of this species. 
Furthermore, 29 alkaloids were noted belonging to the three classes of alkaloids 
already reported for the genus: dienoid, alkenoid and lactone, with 12 alkaloids 
common to leaves and seeds, 8 found exclusively in seeds and 9 exclusively in 
leaves. 

 
Keywords: Erythrina velutina. Multi-omics analysis. Biosynthesis of Alkaloids. 
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TÍTULO: Efeito do filme comestível de quitosana na conservação do melão 

minimamente processado. 

Resumo 

Frutas frescas são perecíveis e vulneráveis à deterioração pós-colheita devido 
alto teor de umidade, reduzindo período de armazenamento e vida de prateleira, 
causando perdas econômicas e contribuindo para busca e aplicação de 
coberturas comestíveis biodegradáveis eficazes na extensão da vida útil e 
qualidade. Objetivou-se analisar o efeito de revestimentos comestíveis à base 
de quitosana e argilomineral na conservação do melão minimamente 
processado, armazenado sob refrigeração. As amostras foram divididas 
previamente em 3 grupos, controle (sem revestimento–MMP-C), quitosana 
(1,5%–MRQ) e quitosana e argilomineral (1,5% e bentonita–MRQA) e 
submetidas a análises microbiológicas, físico-químicas e registro fotográfico em 
períodos distintos de armazenamento. As análises físico-químicas, indicaram a 
ausência de grandes variações de pH. Houve aumento no % Perda de Peso em 
MRQ e MRQA. MMP-C apresentou elevação de SST desde D0, já MRQ e MRQA 
obtiveram elevação de SST entre D0 e D5 em relação ao MMP-C. Sobre o 
desenvolvimento de E.coli e Salmonella sp./25g, as amostras estavam dentro 
dos padrões microbiológicos da RDC nº 12/2001 (ANVISA) e não houve 
diferença dos resultados durante armazenamento. A contagem de mesófilos, 
psicotróficos e bolores e leveduras, mostrou que MRQ e MRQA controlaram a 
proliferação durante armazenamento. O revestimento comestível à base de 
quitosana e bentonita se mostrou eficaz na conservação do melão minimamente 
processado, elevando a vida de prateleira. 

 
Palavras-chave: Revestimento comestível, quitosana, melão minimamente 

processado. 

TITLE: Effect of edible chitosan film on the conservation of minimally processed 

melons. 
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Abstract 

 

Fresh fruits are perishable and vulnerable to post-harvest deterioration due to 
high moisture content, reducing storage period and shelf life, causing economic 
losses and contributing to the search and application of biodegradable edible 
coatings effective in extending shelf life and quality. The objective of this study 
was to analyze the effect of edible coatings based on chitosan and mineral clay 
in the conservation of minimally processed melon, stored under refrigeration. The 
samples were previously divided into 3 groups, control (uncoated – MMP-C), 
chitosan (1.5% –MRQ) and chitosan and clay (1.5% and bentonite – MRQA) and 
subjected to microbiological, physical- chemical and photographic record in 
different periods of storage. Physical-chemical analyzes indicated the absence of 
large pH variations. There was an increase in the% Weight Loss in MRQ and 
MRQA. MMP-C showed an increase in SST since D0, whereas MRQ and MRQA 
obtained an increase in SST between D0 and D5 in relation to MMP-C. Regarding 
the development of E.coli and Salmonella sp./25g, the samples were within the 
microbiological standards of RDC nº 12/2001 (ANVISA) and there was no 
difference in results during storage. The count of mesophiles, psychotropics and 
molds and yeasts, showed that MRQ and MRQA controlled proliferation during 
storage. The edible coating based on chitosan and bentonite proved to be 
effective in the conservation of minimally processed melons, increasing shelf life. 

 
 
Keywords: Edible coating, chitosan, melon minimally processed. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 511 

 

CÓDIGO: SB0493 

AUTOR: NILTON JOSE DA SILVA JUNIOR 

ORIENTADOR: MARCELO DE SOUSA DA SILVA 

 

 

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ENZIMATICA DE EXTRATO 

PROTÉICO DE TRIPANOSSOMATIDÉOS DE IMPORTANCIA MEDICA 

FRENTE À SUBSTRATOS DE ALBUMINA E GELATINA. 

Resumo 

Os parasitas do grupo tripanossomatídeos são responsáveis pelas principais 
doenças negligenciadas em animais e humanos. Embora os estudos sobre 
essas doenças cresceram nos últimos anos, atualmente, não existe vacinas para 
os casos das doenças parasitárias humanas. Por outro lado, ainda existe uma 
grande necessidade do surgimento de novos fármacos ou novas formulações, 
dos fármacos já existentes, que promovam tratamentos seguros e eficazes. 
Diante disso, o objetivo deste estudo é a caracterização da atividade proteolítica 
de metaloproteases de tripanosomatídeos de importância médica, as 
causadoras da Doença de Chagas e as leishmanioses. Assim, conhecer melhor 
a possível participação dessas metaloproteases nas alterações celulares e 
teciduais, abre caminho para um possível desenvolvimento de novos fármacos 
e tratamentos. A partir do cultivo axênico foram obtidos os extratos totais dos 
parasitas, do qual foi feito a quantificação, a caracterização do perfil e da 
atividade proteica por SDS-PAGE e zimografia, respectivamente. Os resultados 
mostram atividade proteolítica das proteases presentes no extrato bruto quando 
submetidas a ensaios de zimografia frente aos substratos de gelatina. Essas 
proteases serão submetidas a ensaios de degradação frente a substratos 
caseína e albumina sérica, em diferentes concentrações e intervalo de tempo, 
usando o método de SDS-PAGE e degradação usando protocolo in vitro. 
 
Palavras-chave: Tripanossomatídeos. Metaloproteinases. Zimografia. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE ENZYMATIC ACTIVITY OF PROTEIN 

EXTRACT OF TRIPANOSOMATIDES OF MEDICAL IMPORTANCE IN FRONT 

OF ALBUMIN AND GELATINE SUBSTRATES 

Abstract 

The parasites of the trypanosomatid group are responsible for the main neglected 
diseases in animals and humans. Although studies on these diseases have been 
growing in recent years, currently, vaccines for these human parasitic diseases 
have not been developed and there is still a great need for the emergence of new 
drugs or new formulations, of existing drugs, which promote safe and effective 
treatments. Therefore, the aim of this study is to characterize the proteolytic 
activity of metalloproteinases of trypanosomatids of medical importance, causing 
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diseases, such as Chagas disease and leishmaniasis. Thus, better 
understanding the possible participation of these metalloproteinases in cellular 
and tissue changes, opens the way for a possible development of new drugs and 
treatments. From the axenic culture, the total extracts of the parasites were 
obtained, from which quantification, profile characterization and protein activity 
were performed by SDS-PAGE and zymography, respectively. The results show 
proteolytic activity of these proteases when subjected to zymography tests 
against gelatin substrates. These proteases will be subjected to degradation tests 
against casein, and serum albumin substrates, in different concentrations and 
time intervals, using the SDS-PAGE methodology and in vitro degradation 
substrates protocol. 
 
Keywords: Trypanosomatids. Metalloproteinases. Zymography 
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TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 

DOENÇA CELÍACA E CONSTIPAÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL 

Resumo 

Doença celíaca (DC) e constipação funcional (CF) são doenças que podem 
afetar a qualidade de vida (QV).AUQEI é questionário inespecífico de avaliação 
de QV, enquanto o CD-DUX é específico para DC.Estudo transversal com 21 
pacientes celíacos e 22 com CF do ambulatório de gastropediatria do HUOL de 
4 a 18 anos com diagnóstico confirmado,que foram aplicados:1.AUQEI [crianças 
de 04 a 12 anos (N de DC=11)(N de CF=22)] e 2.CD-DUX [crianças de 08 a 18 
anos (N=16)].Analisou-se a QV através dos instrumentos e seus domínios.Boa 
QV foi constatada em todas os celíacos e em 95,5% dos constipados através do 
AUQEI.Maiores prejuízos para as crianças com DC foram nos domínios 
“autonomia” e “função”.Crianças com CF obtiveram maiores prejuízos nos 
domínios “autonomia” e “função”. 286 respostas obtidas do AUQEI em pacientes 
celíacos, observou-se: 72,3% “muito feliz”-“feliz”, 27,5% “infeliz”-“muito 
infeliz”.572 respostas de paciente com CF observou-se: 74,4% “muito feliz”-
“feliz”, 25,6% “infeliz”-“muito infeliz”.CD-DUX apresentou 25% da QV “muito 
ruim”-“ruim”, 56,2% “neutra”, 18,8% “boa” e 0% “muito boa”.O domínio “ter DC” 
foi o mais afetado, seguido de “dieta” e “comunicação”.192 respostas obtidas do 
CD-DUX, notou-se:25% “muito feliz”-“feliz”, 36,4% “neutro”, 38,6% “infeliz”-
“muito infeliz”.A QV se apresenta boa para DC e CF através do AUQEI, porém, 
é essencial avaliar os domínios observando comprometimentos como na 
“autonomia”.No CD-DUX a QV é insatisfatória nos celíacos, sobretudo em “ter 
DC”. 
 
Palavras-chave: Doença celíaca. constipação. Qualidade de vida. AUQEI. CD-

Dux. 

TITLE: QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH CELIAC 

DISEASE AND FUNCTIONAL INTESTINAL CONSTIPATION 

Abstract 

Celiac disease (CD) and functional constipation (FC) are diseases that can affect 
quality of life (QOL).AUQEI is a non-specific questionnaire to assess QOL, while 
the CD-DUX is specific for CD.Cross-sectional study with 21 celiac patients and 
22 with FC from 4 to 18 years old with confirmed diagnosis, which were applied: 
1.AUQEI [children from 4 to 12 years old (N DC=11)(N FC=22)] and 2.CD-DUX 
[children aged 8 to 18 years (N=16)].QOL was analyzed using instruments and 
their domains. Good QOL was found in all celiac patients and in 95.5% of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 514 

 

constipated through AUQEI.Mainer losses for children with CD were in the 
domains "autonomy" and "function" .Children with FC obtained greater losses in 
the domains "autonomy" and "function". 286 responses obtained from AUQEI in 
celiac patients, it was observed: 72.3% “very happy” - “happy”, 27.5% “unhappy” 
- “very unhappy” .572 responses from patients with FC were observed: 74 , 4% 
“very happy” - “happy”, 25.6% “unhappy” - “very unhappy” .CD-DUX presented 
25% of QOL “very bad” - “bad”, 56.2% “neutral”, 18.8% “good” and 0% “very 
good”. The “having CD” domain was the most affected, followed by “diet” and 
“communication” .192 responses obtained from the CD-DUX, it was noted: 25% 
“Very happy” - “happy”, 36.4% “neutral”, 38.6% “unhappy” - “very unhappy”. QOL 
is good for CD and FC through AUQEI, however, it is essential to evaluate the 
domains observing compromises as in “autonomy”. In the CD-DUX, QOL is 
unsatisfactory in celiacs. 
 
Keywords: Celiac disease. constipation. Quality of life. AUQEI. CD-Dux. 
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TÍTULO: QUANTIFICAÇÃO E ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DA 

BIOMASSA LENHOSA GERADA A PARTIR DA EXPLORAÇÃO EM ÁREA SOB 

MANEJO FLORESTAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A exploração ilegal de vegetação nativa da Caatinga visando a obtenção de 
lenha tem contribuído para o avanço do desmatamento e perda de 
biodiversidade. No entanto, ainda que incipiente, o manejo florestal sustentável 
se apresenta como alternativa viável para produção sustentável de biomassa. O 
objetivo deste trabalho foi quantificar a biomassa florestal arbórea comercial e 
residual gerada a partir de um Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) na 
Caatinga. O estudo foi realizado na Fazenda Milhã/Poço da Pedra, no município 
de João Câmara/RN. Foram distribuídas, aleatoriamente, oito parcelas de 400 
m², onde se efetuou o inventário florestal bem como a mensuração da biomassa 
úmida, após o corte raso e a sua separação, nos componentes lenho arbóreo (≥ 
2cm) e resíduo arbóreo (< 2cm). O estoque de biomassa encontrada foi de 24,3 
tMS ha-1, composto por 70% de madeira comercializável e 30% de resíduos. O 
aproveitamento dos resíduos implica em impactos ambientais ainda pouco 
conhecidos bem como enfrenta dificuldades logísticas. 
 
Palavras-chave: Caatinga, Plano de Manejo Florestal Sustentável, Resíduo 

florestal. 

TITLE: QUANTIFICATION AND STUDY OF THE ECONOMIC VIABILITY OF 

WOODEN BIOMASS GENERATED FROM EXPLORATION IN AN AREA 

UNDER FOREST MANAGEMENT IN THE STATE OF RIO GRANDE DO 

NORTE 

Abstract 

Illegal exploitation of native Caatinga vegetation to obtain firewood has 
contributed to the advancement of deforestation and loss of biodiversity. 
However, even though incipient, sustainable forest management presents itself 
as a viable alternative for sustainable biomass production. The objective of this 
work was to quantify the commercial and residual tree forest biomass generated 
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from a Sustainable Forest Management Plan (PMFS) in the Caatinga. The study 
was carried out at Fazenda Milhã / Poço da Pedra, in the municipality of João 
Câmara / RN. Eight 400 m² plots were randomly distributed, where the forest 
inventory was carried out, as well as the measurement of the wet biomass, after 
clear cutting and its separation, in the tree wood (≥ 2cm) and tree residue (<2cm) 
components. The biomass stock found was 24.3 tMS ha-1, composed of 70% 
marketable wood and 30% waste. The use of waste implies environmental 
impacts still little known as well as facing logistical difficulties. 
 
Keywords: Caatinga, Sustainable Forest Management Plan, Forest waste. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE OSMORREGULAÇÃO EM 

PLANTAS DE PINHÃO-MANSO (Jatropha curcas L.) SUBMETIDOS À 

SALINIDADE 

Resumo 

 

ADENDO 

 

As atividades foram iniciadas em dezembro. Nos meses janeiro e fevereiro foram 
realizadas as primeiras análises. Iriamos iniciar as análises bioquímicas em 
março, mas com o advento da pandemia isso não foi possível. Como são 
preliminares, os resultados não serão apresentados, mas nos comprometemos 
a apresenta-los após o fim da pandemia. 

 

RESUMO 

 

O efeito da salinidade, utilizando o Cloreto de sódio como agente estressor foi 
avaliado em plantas Jatropha curcas, submetidas a três tratamentos salinos 
(controle; 50 e 100 mM de NaCl) em folhas, caule e raízes durante 24 e 240 
horas de exposição baseando-se em dados de crescimento, estado hídrico, 
integridade das membranas. O sal reduziu o crescimento das plantas em todos 
os tratamentos, independente do tempo. O status hídrico das plantas, após 24h, 
foi mantido em folhas (50 mM) e raízes (100 mM) e em todos os órgãos, após 
240h. Não houve danos às membranas nos tratamentos 50 e 100 mM, em folhas 
e caule, após 24h. Conclui-se que a resposta ao sal é dose, tempo e órgão 
dependente. 

 
 
Palavras-chave: Pinhão-manso, estresse salino, indicadores de crescimento. 
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TITLE: Evaluation of osmorregulatory indicators on pinhão-manso (Jatropha 

curcas L.) plants exposed to high salinity. 

Abstract 

The salinity effect, utilizing sodium chloride as a stressing agent was evaluated 
on Jatropha curcas L. plants. exposed to three different saline treatments (Control 
group, NaCl 50mM and NaCl 100mM) on leaves, stalk and roots during 24 and 
240 hours of exposition based on growing data hidric state and membrane 
integrity. the salt reduced plant growth on all treatments regardless of time. the 
hidric state, after 24 hours, was maintained on leaves (50mM) and roots (100mM) 
and in all organs after 240 hours. Damage to the membrane was not observed 
on 50mM and 100mM in leaves and stalk after 24hours. Its assumed that the salt 
response is time, dose and organ dependent. 
 
Keywords: Pinhão-manso, saline stress, growth indicators 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 519 

 

CÓDIGO: SB0498 

AUTOR: THADEU MARTINS FEITOSA 

ORIENTADOR: EDUARDO LUIZ VOIGT 

 

 

TÍTULO: Papel do nitrato e do amônio nos mecanismos que regulam a 

mobilização das reservas durante o estabelecimento da plântula em girassol 

Resumo 

A despeito da importância do nitrogênio na nutrição das plantas e do seu papel 
na regulação do desenvolvimento, a literatura ainda carece de estudos sobre o 
efeito modulador de fontes exógenas de nitrogênio na mobilização das reservas 
no decorrer do crescimento pós-germinativo. Assim, o presente trabalho almejou 
investigar o papel do nitrato e do amônio nos mecanismos que regulam a 
mobilização das reservas em girassol (Helianthus annuus L.). Para tanto, 
sementes germinadas foram cultivadas em ágar-água 4 g/L sem adições 
(controle) ou adicionado de nitrato 10 mM, amônio 10 mM ou nitrato 5 mM e 
amônio 5 mM, sendo mantidas in vitro por 3 dias. O nitrato exógeno estimulou a 
mobilização dos óleos, mas o nitrato e o amônio, aplicados de forma isolada ou 
combinada, foram capazes de promover a acumulação de amido nos cotilédones 
das plântulas de girassol. Embora o amônio exógeno tenha propiciado a 
acumulação de açúcares solúveis nas diferentes partes da plântula, nenhum dos 
tratamentos aumentou o conteúdo de aminoácidos livres. Estudos 
complementares se fazem necessários para compreender se estes efeitos são 
apenas decorrentes do metabolismo do nitrogênio ou de algum papel das fontes 
inorgânicas como sinalizadores. 
 
Palavras-chave: Compostos de reserva.Nitrogênio inorgânico.Estabelecimento 

da plântula 

TITLE: The role of nitrate and ammonium in the mechanisms responsible for the 

regulation of reserve mobilization during the post-germinative growth in sunflower 

Abstract 

Despite the importance of nitrogen in plant nutrition and its role in development 
regulation, the literature is still scarce in studies on the modulatory effect of 
exogenous sources of nitrogen in reserve mobilization during the post-
germinative growth. Then, the current work aimed to investigate the role of nitrate 
and ammonium in the mechanisms responsible for the regulation of reserve 
mobilization in sunflower (Helianthus annuus L.). In this way, germinated seeds 
were cultivated in vitro for 3 days in 4 g/L water-agar without additions (control) 
or containing 10 mM nitrate, 10 mM ammonium or 5 mM nitrate and 5 mM 
ammonium. Exogenous nitrate stimulated oil mobilization, but nitrate and 
ammonium applied individually or in combination were able to promote starch 
accumulation in the cotyledons of sunflower seedlings. Although exogenous 
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ammonium has promoted soluble sugar accumulation in the different seedling 
organs, none of the treatments increased the content of free amino acids. Further 
studies are necessary to comprehend whether these effects are only due to 
nitrogen metabolism or some role of inorganic sources of nitrogen as signaling 
molecules. 
 
Keywords: Inorganic nitrogen. Reserve compounds. Seedling establishment. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE TRANSEXUAIS: AS 

ESTIMATIVAS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL BASEADAS NO SEXO 

BIOLÓGICO DIFEREM DAQUELAS ADOTANDO O GÊNERO 

AUTODETERMINADO? 

Resumo 

 

A transexualidade é uma identidade de gênero que ainda carece de muita 
informação para sua total compreensão, do ponto de vista científico, para que se 
possam ter melhores abordagens em todas as áreas da sociedade. O presente 
estudo objetiva estimar a diferença entre as estimativas de composição corporal 
(%GC) por meio de antropometria e bioimpedância (BIA) calculadas com base 
no sexo biológico e no gênero autodeterminado, além de estimar as diferenças 
de %GC segundo tipo de transição. Foi realizada uma observação 
individualizada e transversal de 6 homens trans e 5 mulheres trans da cidade de 
Natal, no Rio Grande do Norte, com duração de 7 meses. A maioria dos 
participantes estavam eutróficos (55%), sendo possível observar que apenas 
para os valores de estatura e perímetro do punho houve diferenças 
estatisticamente significativas (p<0,05). Para as avaliações de composição 
corporal entre gênero e sexo biológico, notou-se ausência de diferença 
estatisticamente significativa na BIA e presença na antropometria. Foi possível 
concluir que a metodologia BIA é a melhor alternativa para ler a composição 
corporal por profissionais da saúde, já que a configuração aplicada não influencia 
no resultado. Entretanto, reconhecendo que o aparelho de BIA é ainda pouco 
acessível aos serviços públicos de saúde, recomenda-se utilizar parâmetros 
consistentes com a identidade de gênero, individualizando a avaliação para que 
se adeque às especificações médicas do paciente. 

 
 
Palavras-chave: Transexualidade. Antropometria. Bioimpedância. Composição 

Corporal. 
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TITLE: ANTHROPOMETRIC EVALUATION OF TRANSEXUALS: DOES BODY 

COMPOSITION ESTIMATES BASED ON BIOLOGICAL SEX DIFFER FROM 

THOSE ADOPTING THE SELF-DETERMINED GENDER? 

Abstract 

 

Transsexuality is a gender identity that still lacks much information for its full 
understanding, from a scientific point of view, so that better approaches can be 
taken in all areas of society. The present study aims to estimate the difference 
between body composition estimates (%BF) using anthropometry and 
bioimpedance (BIA) calculated based on biological sex and self-determined 
gender, in addition to estimating differences in %BF according to the type of 
transition. An individual and cross-sectional observation of 6 trans men and 5 
trans women from the city of Natal, in Rio Grande do Norte, was carried out, 
lasting 7 months. Most participants were eutrophic (55%), being possible to 
observe that only for the values of height and wrist perimeter there were 
statistically significant differences (p <0.05). For body composition assessments 
between gender and biological sex, there was no statistically significant 
difference in BIA and presence in anthropometry. It was possible to conclude that 
the BIA methodology is the best alternative to read body composition by health 
professionals, since the applied configuration does not influence the result. 
However, recognizing that the BIA device is still poorly accessible to public health 
services, it is recommended to use parameters consistent with gender identity, 
individualizing the assessment to suit the patient's medical specifications. 

 
 
Keywords: Transsexuality. Anthropometry. Bioimpedance. Body composition. 
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TÍTULO: ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA EM 

PACIENTES COM ARTRALGIA CRÔNICA PÓS CHIKUNGUNYA: ENSAIO 

CLÍNICO RANDOMIZADO 

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 foi analisar os efeitos da ETCC sobre a dor e 
funcionalidade em pacientes com CHIKV. Metodologia: Foram formados dois 
grupos de pacientes com CHIKV, o grupo de ETCC-sham (n = 12) e ETCC-ativo 
(n = 13), 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 = 0,5), mas foi 
observado significância para o tempo (p = 0,0001) e não houve diferença 
significativa entre os grupos (p = 0,32). A dinamometria não apresentou interação 
tempo x grupo (p = 0,19), mas apresentou interação de tempo (p = 0,0001) sem 
diferença entre os grupos. O HAQ não apresentou interação tempo x grupo (p = 
0,98), porém houve interação tempo significativa (p = 0,0001). Conclusão. Não 
houve diferença entre os grupos para as variáveis de dor, força muscular e 
funcionalidade após os 10 dias de ETCC anódica na área motora primária. 
 
Palavras-chave: Chikungunya. ETCC. Dor crônica. Funcionalidade. 

TITLE: Effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on pain and 

functionality in patients in chronic phase of chikungunya: a randomized controled 

trial 

Abstract 

 

Introduction: The Chikungunya virus (CHIKV) presents a clinical characteristic of 
chronic pain associated with functional deficit. Transcranial direct current 
stimulation (ETCC) could be an interesting strategy for chronic pain. Our goal 
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was to analyze the effects of ETCC on pain and functionality in patients with 
CHIKV. Methodology: Patients with CHIKV were randomized in two groups, 
Sham-ETCC (n = 12) and Active-ETCC (n = 13). Anodal ETCC was applied over 
the primary motor area for 10 days with 2mA of intensity for 20 min. Pain was 
assessed using the Numeric Rating Scale (NRS), functionality through the HAQ 
questionnaire, and handgrip strength by the dynamometer. Four evaluations 
were made, and mixed ANOVA was used aim to show the interaction time and 
group. Results: there was no significant time vs group interaction for pain (p = 
0.5), but there was a significant time difference (p = 0.0001) and no significant 
difference between groups (p = 0.32) was found. Dynamometry did not show time 
vs group interaction (p = 0.19), but a significant time interaction (p = 0.0001) was 
found with no difference between groups. The HAQ did not show time vs group 
interaction (p = 0.98), but there was a significant time interaction (p = 0.0001). 
Conclusion. There was no difference between groups for pain, muscle strength 
and functionality after 10 days of anodal ETCC over the primary motor. 

 
 
Keywords: Chikungunya, tDCS, chronic pain, functionality 
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TÍTULO: Relação entre os questionários de Perfil de Atividade Humana (PAH) e 

Índice de Status de Atividade Duke (DASI) e a perfil de sono de indivíduos com 

doenças cardiovasculares. 

Resumo 

Introdução:As doenças cardiovasculares (DCV),são responsáveis pelas 
principais causas de morbidade e mortalidade no mundo.Avaliar a capacidade 
funcional é imprescindível,pois o seu declínio é um preditor para morbidade 
cardiovascular,além de que a má qualidade do sono resulta em alterações dos 
mecanismos de regulação da função cardiovascular facilitando o 
desenvolvimento das DCV.Objetivo:Avaliar se existe correlação entre a 
capacidade funcional de indivíduos com DCV segundo os questionários,Perfil de 
Atividade Humana (PAH) e Índice de Status de Atividade Duke (DASI),e o perfil 
de sono segundo o Questionário de Cronotipos de Munique 
(MCTQ).Metodologia:Trata-se de um estudo observacional analítico transversal, 
quantitativo e amostra estruturada por conveniência,composta por indivíduos de 
ambos os gêneros,que apresentasse o diagnóstico clínico de doença 
cardiovascular de forma isolada ou combinada.Para avaliação da capacidade 
funcional foram aplicados os questionários PAH e DASI e para verificação do 
perfil de sono o MCQT.Resultados:O DASI a média do escore foi de 44,87 e no 
PAH 17,64% da amostra foi classificado como debilitados, 64,72% 
moderadamente ativos e 17,64% como ativos, com média do cronotipo matutina 
e sem alteração na irregularidade do sono.Conclusão:A amostra teve os 
resultados satisfatórios para a capacidade funcional, a partir dos questionários 
DASI e PAH, o que implica na qualidade do sono destes indivíduos pois a 
população não apresentou irregularidades do sono. 
 
Palavras-chave: Doenças Cardiovasculares; Capacidade Funcional; Sono. 

TITLE: Relation between the Human Activity Profile (HAP) and Duke Activity 

Status Index (DASI) questionnaires and the sleep profile of individuals with 

cardiovascular diseases. 

Abstract 

Introduction: Cardiovascular diseases (CVD) are responsible for the main causes 
of morbidity and mortality in the world. Assessing functional capacity is essential, 
as its decline is a predictor for cardiovascular morbidity, and poor sleep quality 
results in changes mechanisms for regulating cardiovascular function facilitating 
the development of CVD. Objective: To assess whether there is a correlation 
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between the functional capacity of individuals with CVD according to the 
questionnaires, Human Activity Profile (HAP) and Duke Activity Status Index 
(DASI), and the sleep profile according to the Munich Chronotype Questionnaire 
(MCTQ) .Methodology: This is a cross-sectional, quantitative analytical 
observational study and a structured sample of convenience, composed of 
individuals of both genders, who presented the clinical diagnosis of 
cardiovascular disease in an isolated or combined way. To assess functional 
capacity, the HAP and DASI questionnaires rification of the MCQT sleep 
profile.Results: The DASI average score was 44.87 and HAP 17.64% of the 
sample was classified as debilitated, 64.72% moderately active and 17.64% as 
active, with mean of the morning chronotype and without alteration in sleep 
irregularity. Conclusion: The sample had satisfactory results for functional 
capacity, based on the DASI and HAP questionnaires, which implies the sleep 
quality of these individuals because the population did not present sleep 
irregularities. 
 
Keywords: Cardiovascular diseases; Functional capacity; Sleep. 
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TÍTULO: DESEMPENHO COGNITIVO, SATISFAÇÃO E AUTOCONFIANÇA DE 

ESTUDANTES DE MEDICINA A PARTIR DA SIMULAÇÃO CLÍNICA EM 

IMUNIZAÇÃO. 

Resumo 

O estudo tem por objetivo analisar a eficácia, satisfação e autoconfiança de 
estudantes de medicina a partir do uso da simulação no ensino de imunização 
no contexto do ensino médico. Trata-se de estudo de intervenção, quantitativo, 
compreendido em duas fases. Será utilizado o delineamento quase-experimental 
de grupo controle não equivalente do tipo pré- teste e pós-teste. Serão 
respeitados todos os aspectos éticos. A amostra inicial será composta por 80 
estudantes de medicina. Os estudantes serão alocados em dois grupos: controle 
e experimental. O grupo controle terá acesso a uma aula tradicional referente à 
imunização. O grupo experimental participará de uma sessão de simulação com 
cinco cenários. Além da caracterização sociodemográfica, os estudantes irão 
responder a um pré-teste e pós-teste para aferir o conhecimento/ desempenho 
cognitivo. Além disso, será aplicada uma escala de satisfação e autoconfiança 
na aprendizagem. Os dados serão analisados pelo SPSS (Pacote Estatístico 
para Ciências Sociais) versão 24. Para a caracterização do perfil 
sociodemográfico, será utilizada a estatística descritiva. Na análise do 
desempenho cognitivo e na análise dos scores de satisfação e autoconfiança na 
aprendizagem, será utilizado o teste de Mann - Whitney, para um nível de 
significância de 5%. Além disso, será realizado o teste de Teste de Wilcoxon 
para análise intragrupos. 
 
Palavras-chave: Simulação. Ensino médico. Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: COGNITIVE PERFORMANCE, SATISFACTION AND SELF-

CONFIDENCE OF MEDICINE STUDENTS FROM THE CLINICAL SIMULATION 

IN IMMUNIZATION. 

Abstract 

The study aims to analyze the effectiveness, satisfaction and self-confidence of 
medical students from the use of simulation in teaching immunization in the 
context of medical education. This is a quantitative intervention study, comprised 
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of two phases. A pre-test and post-test non-equivalent control group design will 
be used. All ethical aspects will be respected. The initial sample will consist of 80 
medical students. Students will be allocated into two groups: control and 
experimental. The control group will have access to a traditional immunization 
class. The experimental group will participate in a simulation session with five 
scenarios. In addition to the sociodemographic characterization, students will 
answer a pre-test and post-test to assess cognitive knowledge / performance. In 
addition, a scale of satisfaction and self-confidence in learning will be applied. 
The data will be analyzed by SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
version 24. For the characterization of the sociodemographic profile, descriptive 
statistics will be used. In the analysis of cognitive performance and in the analysis 
of satisfaction and self-confidence scores in learning, the Mann - Whitney test will 
be used, for a significance level of 5%. In addition, the Wilcoxon Test test for 
intra-group analysis will be performed. 
 
Keywords: Simulation. Medical teaching. Primary Health Care. 
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TÍTULO: Estudo da estabilidade do produto final desidratado 

Resumo 

 

A acerola (Malpighia glabra L) é um fruto tropical que apresenta grande potencial 
econômico e nutricional destacando-se tanto pela sua fácil adaptabilidade de 
cultivo quanto ao seu alto teor de ácido ascórbico (vitamina C). No entanto, é 
considerado um alimento de alta perecibilidade o que ocasiona vários problemas 
sociais e econômicos. Contornando essas condições, a utilização de tecnologias 
como a secagem vem sendo empregada cada vez mais, buscando preservar os 
seus compostos bioativos, atributos funcionais e biológicos. O objetivo desse 
projeto foi estudar a estabilidade dos compostos fenólicos, antocianinas e ácido 
ascórbico da polpa de acerola desidratada por atomização, ao longo da sua 
estocagem à temperatura de congelamento (-15°C), temperatura ambiente 
(25°C) e temperatura de refrigeração (4°C). As amostras utilizadas foram a polpa 
de acerola desidratada com adição de 10% de whey a 130°C (AW) e a polpa de 
acerola in natura (PI) que também foram analisadas quanto ao rendimento, 
umidade, atividade de água, acidez total titulável, solubilidade e 
higroscopicidade. Os resultados apontam que o adjuvante de secagem (Whey) 
auxilia na qualidade da obtenção do produto desidratado. E, as melhores 
condições de armazenamento apontam para a temperatura de congelamento, 
concluindo que a desidratação da polpa de acerola (AW) constitui potencial 
tecnológico, funcional e estabilidade para desenvolvimento de novos produtos. 

 
 
Palavras-chave: Acerola. Secagem. Compostos bioativos. Estabilidade. 

TITLE: Study of the stability of the final dehydrated product 

Abstract 

 

Acerola (Malpighia glabra L) is a tropical fruit that has great economic and 
nutritional potential, standing out both for its easy adaptability of cultivation and 
for its high content of Ascorbic Acid (vitamin C). However, it is considered a food 
of high perishability which causes various social and economic problems. 
Bypassing these conditions, the use of technologies such as drying has been 
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increasingly used, seeking to preserve its bioactive compounds, functional and 
biological attributes. The objective of this project was to study the stability of 
phenolic compounds, anthocyanins and ascorbic acid of acerola pulp dehydrated 
by atomization, throughout its storage at freezing temperature (-15°C), room 
temperature (25°C) and refrigeration temperature (4°C). The samples used were 
dehydrated acerola pulp with the addition of 10% whey at 130°C (AW) and 
acerola in natura (PI) pulp, which were also analyzed for yield, moisture, water 
activity, total titratable acidity, solubility and hygroscopicity. The results indicate 
that the drying adjuvant (Whey) helps in the quality of obtaining the dehydrated 
product. And, the best storage conditions point to the freezing temperature, 
concluding that the dehydration of acerola pulp (AW) constitutes technological, 
functional potential and stability for the development of new products. 

 
 
Keywords: Acerola. Drying. Bioactive compounds. Stability. 
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TÍTULO: POLIMORFISMO -1306 C>T DO GENE MMP-2 COMO MARCADOR 

MOLECULAR PROGNÓSTICO DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CABEÇA 

E PESCOÇO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Resumo 

Pouco se sabe sobre em que medida determinados polimorfismos de 
nucleotídeos únicos têm a capacidade de afetar a suscetibilidade dos indivíduos 
para o desenvolvimento do câncer de células escamosas. Objetivo: Revisar 
sistematicamente os estudos clínicos sobre a influência de polimorfismos do 
gene MMP-2 no risco para o desenvolvimento do carcinoma epidermoide da 
cabeça e pescoço. Método: Procedeu-se com uma seleção de artigos científicos 
através do acesso às bases de dados MEDLINE via (PubMed e Scielo) e Lilacs, 
mediante os estudos encontrados após a combinação de palavras-chave. A 
qualidade metodológica dos artigos foi avaliada por meio da Newcastle-Ottawa 
scale. Resultados: Sete trabalhos investigaram a relação entre o risco de 
desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço e polimorfismos relacionados 
à proteinase de matriz MMP-2, dentre os quais: -1306 C>T e -735 C>T. O 
tamanho das amostras variou de 377 a 1744 participantes. Conclusão: O 
polimorfismo -1306 C>T do gene MMP-2 está associado a uma maior 
suscetibilidade para o desenvolvimento do carcinoma epidermóide de cavidade 
oral e do carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço, embora ainda não exista 
um consenso na literatura que explique a diferente participação dos alelos em 
neoplasias semelhantes, fazendo-se elementar uma metanálise que venha a 
elucidar as divergências entre os estudos. 
 
Palavras-chave: Carcinoma, MMP-2, Cabeça e Pescoço, Polimorfismo 

TITLE: POLYMORPHISM -1306 C> T OF THE MMP-2 GENE AS A 

PROGNOSTIC MOLECULAR MARKER OF THE HEAD AND NECK 

SQUAMOUS CELLS CARCINOMA: A SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 
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Little is known about how certain Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) can 
affect the risk of developing carcinomas. Objective: We did a systematic review 
to assess the influence of polymorphisms of the gene MMP-2 over the clinical 
outcomes of the oral and head and neck squamous cells carcinoma. Methods: A 
selection of scientific articles was led through access to the MEDLINE databases 
and Lilacs in order to investigate the influence of the MMP-2 gene on 
carcinogenesis, after the combination of keywords. The methodological quality of 
the articles was assessed using the Newcastle-Ottawa scale. Results: Seven 
studies investigated the relationship between the risk of developing head and 
neck cancer and polymorphisms related to MMP-2 matrix proteinase, among 
which: -1306 C> T and -735 C> T. The size of the samples varied from 377 to 
1744 participants. Conclusion: The -1306 C> T polymorphism of the MMP-2 gene 
is associated with a greater susceptibility to the development of oral cavity 
squamous cell carcinoma and head and neck squamous cell carcinoma, although 
there is still no consensus in the literature that explains the different allele 
participation in similar neoplasms, making a meta-analysis essential to elucidate 
the divergences between studies. 

 
 
Keywords: Carcinoma, MMP-2, Head and Neck, Polymorphism 
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TÍTULO: ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS COM ÚLCERA VENOSA: 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO MULTIDIMENSIONAL 

Resumo 

 

Introdução: A úlcera venosa pode resultar em afastamento do portador da lesão 
das atividades diárias e reduzir sua qualidade de vida. Objetivos: Realizar o 
diagnóstico situacional das pessoas com úlcera venosa, atendidas na Atenção 
Primária à Saúde do município Parnamirim/RN/Brasil, quanto aos aspectos 
sociodemográficos, de saúde, e assistenciais. Método: Trata-se de estudo 
transversal e quantitativo. Para análise dos dados foram utilizados testes 
paramétricos e não-paramétricos como o Qui-quadrado de Pearson. Aprovado 
pelo CEP/HUOL (Parecer n. 2156068). Resultados: Grande parte dos 
indivíduos são do sexo feminino, idosas, realizam seu próprio curativo em 
domicílio sem os materiais adequados, não fazem uso de terapia compressiva, 
nem recebem as orientações adequadas sobre os cuidados com a lesão, além 
de exceder os seis meses de tratamento. Conclusões: São necessárias 
intervenções de promoção à saúde como um modo de reinserir na sociedade 
estas pessoas atualmente fragilizadas, transformando-as em indivíduos ativos e 
geradores de renda. 

 
 
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde. Úlcera venosa. Enfermagem. 

TITLE: HEALTH CARE OF PEOPLE WITH VENOUS ULCER: 

MULTIDIMENSIONAL EVALUATION AND INTERVENTION PROPOSAL 

Abstract 

 

Introduction: Venous ulcers can result in removal of the lesion holder from daily 
activities and reduce their quality of life. Objectives: Perform the situational 
diagnosis of people with venous ulcers, assisted in Primary Health Care in the 
municipality Parnamirim/RN/Brazil, regarding sociodemographic, health, and 
assistance aspects. Method: This is a cross-sectional and quantitative study. For 
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data analysis, parametric and non-parametric tests were used, such as Pearson's 
Chi-square. Approved by CEP / HUOL (Opinion No. 2156068). Results: Most of 
the individuals are female, elderly, perform their own dressing at home without 
the proper materials, do not use compression therapy, nor receive adequate 
guidance on care for the injury, in addition to exceeding six months of treatment. 
Conclusions: Health promotion interventions are needed as a way to reinsert 
these currently fragile people into society, transforming them into active 
individuals and income generators. 

 
 
Keywords: Primary Health Care. Venous Ulcers. Nursing. 
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TÍTULO: Diagnóstico, epidemiologia e história natural da esporotricose humana 

no Rio Grande do Norte 

Resumo 

A esporotricose causada por fungos do complexo Sporothrix schenckii é 
cosmopolita, presente especialmente em regiões tropicais e subtropicais. A 
principal via de aquisição é a inoculação traumática. Anos atrás, esta infecção 
era comum a jardineiros e caçadores de tatu, em virtude de ferimentos causados 
pela manipulação de vegetais. No entanto, publicações têm revelado surtos 
frequentes de esporotricose associados à transmissão por felinos, , 
caracterizando a esporotricose como uma zoonose. O presente estudo objetivou 
isolar, purificar e identificar, além deavaliar os fatores de virulência in vitro, como 
o crescimento das colônias, a produção de melanina em diferentes 
concentrações de glicose e a susceptibilidade aos antifúngicos itraconazol (ITZ) 
e anfotericina B (AmB) de 40 isolados clínicos de pacientes do estado do Rio 
Grande do Norte, Brasil. Em nosso estudo, 75% dos pacientes eram mulheres e 
duas formas clínicas da infecção eram predominantes, cutânea fixa e 
linfocutânea. Também obtivemos um caso de esporotricose pulmonar levando o 
paciente a óbito. A triagem molecular, revelou tratar-se de S. brasiliensis. Todos 
os nossos isolados foram sensíveis às drogas testadas, com valores de MIC 
entre 0.0312 a 0.5 µg/mL para o ITZ e 1 µg/mL para AMB. Não houve 
crescimento significativo das colônias e um pequeno número de cepas produziu 
melanina. Os pacientes foram em maioria do sexo feminino. E revelaram contato 
prévio com gatos. 
 
Palavras-chave: Sporothrix spp. Esporotricose. Gatos. Zoonoses. Micoses 

subcutânea. 

TITLE: Diagnosis, epidemiology and natural history of human sporotrichosis in 

Rio Grande do Norte 

Abstract 

Sporotrichosis, caused by fungi belonging to the Sporothrix schenckii complex, 
is cosmopolitan, present especially in tropical and subtropical regions. The main 
route of acquisition is traumatic inoculation. Years ago, this infetious was 
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common to armadillo hunters and gardeners, due to injuries caused by handling 
plantmaterial. However, publications have been revealing frequent outbreaks of 
sporotrichosis associated with feline transmission, , characterizing sporotrichosis 
as a zoonosis. Thus, the present study aimed to isolate, identify and evaluate 
virulence factors in vitro, such as colony growth, melanin production at different 
glucose concentrations and susceptibility to itraconazole (ITZ) and amphotericin 
B (AmB) antifungals of 40 clinical isolates obtained from patients in the state of 
Rio Grande do Norte, Brazil. In our study, 75% of the patients were female and 
fixed cutaneous and lymphocutaneous clinical forms were predominant. We also 
obtained a fatal case of pulmonary sporotrichosis. The isolates were molecularly 
identified as S. brasiliensis. All the isolates were susceptible to the antifungaç 
drugs tested, with MIC values ranging from 0.0312 to 0.5 µg / mL for ITZ and 1µg 
/ mL for AMB. There was no significant growth of the colonies, a small number of 
strains produced melanin. Most patients were female and revelaed previous 
contact with cats. 
 
Keywords: Sporothrix spp. Sporotrichosis. Cats. Zoonosis. Subcutaneous 

mycosis. 
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TÍTULO: Avaliação da apresentação clínica nos pacientes com ou sem 

hipercolesterolemia familiar geneticamente confirmada 

Resumo 

A hipercolesterolemia familiar (HF) é uma das doenças monogênicas herdadas 
mais comuns na população geral. O diagnóstico é feito principalmente por 
observação de histórico familiar de doença cardiovascular precoce e/ou 
concentração elevada da lipoproteína de baixa densidade (LDL), e sinais de 
acúmulo subcutâneo de colesterol. Entretanto, diante da heterogeneidade na 
apresentação clínica desses indivíduos, a identificação de mutações funcionais 
em genes que codificam proteínas envolvidas na via do metabolismo do 
colesterol é muito importante para o diagnóstico precoce e avaliação do risco 
cardiovascular desses indivíduos. No presente trabalho, 18 indivíduos 
hipercolesterolêmicos e/ou em uso de hipolipemiantes. As características 
clínicas foram coletadas através de questionários e determinação laboratorial de 
parâmetros bioquímicos. Amostras de 14 indivíduos foram selecionadas para 
sequenciamento do gene LDLR, a fim de confirmação molecular do diagnóstico 
de HF, porém com a pandemia da COVID19 não foi possível finalizar as análises 
genéticas.. Com relação as características clínicas, a maioria dos pacientes 
incluídos foram classificados como diagnóstico “possível” para HF e eram do 
sexo feminino. 27,8% deles tinham histórico pessoal de Infarto agudo do 
miocárdio e 83,3% faziam uso de hipolipemiantes, mas ainda assim observou-
se uma mediana do nível de LDL-c acima do esperado para indivíduos que 
podem estar sob alto risco cardiovascular. 
 
Palavras-chave: Hipercolesterolemia Familiar; Apresentação Clínica; 

Diagnóstico; 

TITLE: Assessment of clinical presentation in patients with or without genetically 

confirmed familial hypercholesterolemia 

Abstract 

Familial hypercholesterolemia (FH) is one of the most common inherited 
monogenic diseases in the general population. The diagnosis rely mainly in 
personal and family history of early cardiovascular disease and/or high 
concentration of low-density lipoprotein (LDL), and signs of subcutaneous 
cholesterol accumulation. However, considering the heterogeneity in FH clinical 
presentation, the identification of functional mutations in genes that encode 
proteins involved in cholesterol metabolism pathway is very important for the 
early diagnosis and assessment of cardiovascular risk of these individuals. In the 
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present study, 18 hypercholesterolemic individuals using or not lipid-lowering 
drugs. Clinical characteristics were collected by questionnaires and laboratory 
determination of biochemical parameters. Samples from 14 individuals were 
selected for LDLR sequencing, in order to confirm FH diagnosis, however, 
genetic analyzes were not completed due to the COVID19 pandemic. Regarding 
the clinical characteristics, most of the patients included were female and had 
clinical diagnosis of “possible” FH. 27.8% of them had a personal history of acute 
myocardial infarction and 83.3% were treated with lipid-lowering drugs, but still 
there was a median level of LDL-c higher than expected for individuals who might 
be at high cardiovascular risk. 
 
Keywords: Familial hypercholesterolemia; Clinical Presentation; Diagnos 
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TÍTULO: A influência da idade no Teste de Dígitos no Ruído em ouvintes com a 

audição normal 

Resumo 

No status quo, a tecnologia tem sido amplamente utilizada para a inclusão da 
pessoa com deficiência auditiva em vários âmbitos da sociedade. Análogo a isso, 
o teste de dígitos no ruído (TDR) tem sido analisado para confirmar a eficácia da 
sua utilidade como método de triagem auditiva na população. Desse modo, este 
estudo teve como objetivo analisar a influência da idade no TDR em normo-
ouvintes. A amostra do estudo foi constituída de 200 sujeitos com a média 
quadritonal menor ou igual que 25 dB NA na melhor orelha e idade maior ou igual 
a 18 anos. Os sujeitos foram alocados em três grupos de acordo com sua faixa 
etária, sendo G0 - 104 sujeitos de 18 a 38 anos, G1 – 59, entre 39 a 59 anos e 
G2 – 37, entre 60 e 80 anos. Todos os sujeitos realizaram audiometria tonal 
liminar previamente a realização do TDR, que foi apresentado binauralmente 
pelos fones de inserção do próprio smarthphone Moto Z na condição inphase. 
Foi feita a análise dos dados com o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis e 
Mann-Whitney, utilizando nível de significância de 5%. A média da relação sinal-
ruído observada no G0 foi de -8,60, G1 -7,61 e G2 -6,65. Observou-se que o G2 
ficou aquém do resultado esperado. Pode-se concluir que há influência da idade 
no resultado do TDR em ouvintes com a audição normal. 
 
Palavras-chave: Triagem auditiva. Software para smartphone. Influência da 

idade. 

TITLE: Influence of age on the Digits-in-Noise Test (DIN) in listeners with normal 

hearing 

Abstract 

Currently, the technology has been widely used to include people with hearing 
impairments in various areas of society. Analogous to this, the digits-in-noise test 
(DIN) has been analyzed to confirm the effectiveness of its usefulness as a 
method of hearing screening in the population. Thus, this study aimed to analyze 
the influence of age on DIN in normal hearing individuals. The study sample 
consisted of 200 subjects with a quadritonal mean less than or equal to 25 dB HL 
in the best ear and age greater than or equal to 18 years. The subjects were 
divided into three groups according to their age group, with G0 - 104 subjects 
aged 18 to 38 years, G1 - 59, between 39 to 59 years old and G2 - 37, between 
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60 and 80 years old. All subjects underwent pure tone audiometry prior to DIN, 
which was presented binaurally by the Moto Z smarthphone insertion 
headphones in inphase condition. Data analysis was performed using the 
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney non-parametric test, using a significance level 
of 5%. The average of the signal-to-noise ratio observed in G0 was -8.60, G1 -
7.61 and G2 -6.65. It was observed that G2 fell short of the expected result. It can 
be concluded that there is an influence of age on the result of DIN in listeners 
with normal hearing. 
 
Keywords: Hearing screening. Smartphone software. Influence of age. 
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TÍTULO: Sensibilidade trans e pós operatória gerada pelo clareamento dentário 

de consultório: comparação entre peróxidos de hidrogênio e carbamida 

Resumo 

 

OBJETIVO: avaliar a sensibilidade dentária gerada por produto a base de 
peróxido de hidrogênio a 35% e de peróxido de carbamida a 37%, na técnica de 
clareamento dentário de consultório. MATERIAIS E MÉTODOS: trata-se de um 
ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego do tipo boca dividida com 6 
meses de acompanhamento. Quarenta e cinto voluntários participaram de dois 
grupos, G1 (grupo controle) lado que utilizou peróxido de hidrogênio a 35% e G2 
(grupo experimental) lado que utilizou peróxido de carbamida a 37%. Os 
voluntários foram submetidos a três sessões de clareamento com peróxido de 
hidrogênio a 35% e peróxido de carbamida a 37% com aplicação única de 40 
minutos para cada gel, em seu respectivo lado de aplicação e intervalo de sete 
dias entre cada sessão. Os valores de sensibilidade foram obtidos com a escala 
visual analógica de dor. A análise estatística foi feita através dos testes T Student 
pareado e ANOVA 2 fatores com pós teste de Tukey. RESULTADOS: O peróxido 
de hidrogênio apresentou uma sensibilidade global imediata de valor 6 vezes 
maior quando comparado com o peróxido de carbamida. CONCLUSÃO: O 
clareamento dentário em consultório utilizando o peróxido de carbamida a 37% 
resultou em uma menor sensibilidade dentária quando comparado com peróxido 
de hidrogênio a 35%. 

 
 
Palavras-chave: Clareamento dentário. Peróxido de hidrogênio. Peróxido de 

carbamida. 

TITLE: Trans and postoperative tooth sensitivity generated by in office dental 

bleaching: comparison between hydrogen peroxides and carbamide 

Abstract 

 

PURPOSE: to evaluate tooth sensitivity generated by a product based on 35% 
hydrogen peroxide and 37% carbamide peroxide in the dental office whitening 
technique. MATERIALS AND METHODS: This is a controlled, randomized, 
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double-blind, split-mouth, 6-month follow-up clinical trial. Forty-one volunteers 
participated in two groups, G1 (control group) side that used hydrogen peroxide 
at 35% and G2 (experimental group) side that used 37% carbamide peroxide. 
The volunteers underwent three bleaching sessions with 35% hydrogen peroxide 
and 37% carbamide peroxide with a single application of 40 minutes for each gel, 
on their respective side of application and seven days interval between each 
session. Sensitivity values were obtained with the visual analog pain scale. 
Statistical analysis was performed using paired Student T tests and ANOVA 2 
factors with Tukey post test. RESULTS: Hydrogen peroxide presented an 
immediate global sensitivity of 6 times higher when compared to carbamide 
peroxide. CONCLUSION: Dental bleaching in the office using 37% carbamide 
peroxide resulted in a lower dental sensitivity when compared to 35% hydrogen 
peroxide. 

 
 
Keywords: Dental whitening. Carbamide Peroxide. Hydrogen Peroxide. 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE BIOFILME E 

ADESÃO ÀS CÉLULAS EPITELIAIS DE ISOLADOS CLÍNICOS E AMBIENTAIS 

DE Candida krusei 

Resumo 

A candidíase é uma infecção fúngica causada por leveduras do gênero Candida, 
ao passo que nos últimos tempos, houve um aumento expressivo do isolamento 
de outras espécies além de C. albicans, a qual é a espécie mais comumente 
isolada. Dentre essas espécies, destaca-se C. krusei, que, no contexto clínico, 
apresenta-se singular por possuir resistência intrínseca ao antifúngico 
fluconazol. Estudos têm reportado o isolamento de leveduras de interesse 
médico de ambientes costeiros, dentre estes, C. krusei. Somando-se a este fato, 
a escassez de dados sobre C. krusei na literatura, o presente estudo objetiva 
obter mais dados sobre a expressão de fatores de virulência in vitro, como 
adesão às células epiteliais bucais humanas (CRBH) e formação de biofilme por 
isolados clínicos e ambientais de C. krusei. Todos os isolados de C. krusei foram 
capazes de aderir às CEBHs , de forma semelhante entre isolados clínicos e 
ambientais. Já avaliando a formação de biofilme, foi visto que 42,8% (3/7) dos 
isolados ambientais foram classificadas como baixas produtores de biofilme, 
28,5% (2/7) apresentaram produção moderada e 42,8% (3/7) foram classificados 
como altamente produtoras de biofilme. Nosso estudo fornece dados sobre a 
caracterização dos fatores de virulência de C. krusei, já que estes são escassos 
na literatura. 

 

  

 
Palavras-chave: C. krusei, fatores de virulência, Candidíase, Biofilme. 

TITLE: IDENTIFICATION AND EVALUATION OF BIOFILM FORMATION AND 

ADHESION TO THE EPITHELIAL CELLS OF CLINICAL AND 

ENVIRONMENTAL ISOLATES OF Candida krusei 
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Abstract 

Candidiasis is a fungal infection caused by yeasts of the genus Candida. Besides 
C. albicans a significant increased isolation of other Candida spp. has been 
reported.. Among these species, C. krusei is unique because it has intrinsic 
resistance to the antifungal drug fluconazole.. In addition, the scarcity of data on 
C. krusei in the literature, the present study aims to obtain more data on the 
expression of virulence factors, such as adhesion to human buccal epithelial cells 
(HBECs) and biofilm formation by clinical i and environmental isolates of C. 
krusei. All C. krusei isolates were able to adhere to the HBECs, similarly between 
clinical and environmental isolates. Regarding biofilm the formation, i 42.8% (3/7) 
of the environmental isolates were classified as weak biofilm producers, 28.5% 
(2/7) presented moderate production and 42.8% (3 / 7) were classified as strong 
biofilm producers. Our study provides data on the characterization of C. krusei 
expression. Of virulence factors in vitro, as these are scarce in the literature. 
 
Keywords: C. krusei, virulence factors, Candidiasis, Biofilm formation. 
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TÍTULO: ALIMENTOS INFANTIS PARA MENORES DE 36 MESES: PERFIL DE 

BETA-CAROTENO EM PAPINHAS E SOPINHAS INDUSTRIALIZADAS 

Resumo 

As recomendações para as crianças consistem em uma alimentação 
predominantemente com alimentos in natura ou minimamente processados, têm-
se observado um aumento no consumo de alimentos industrializados. Assim, é 
importante avaliar a composição de micronutrientes destes alimentos, como a 
vitamina A, essencial para o crescimento e desenvolvimento das crianças. O 
objetivo do trabalho é estimar o valor do betacaroteno encontrado em alimentos 
industrializados destinados a crianças menores de 36 meses e verificar sua 
contribuição ao requerimento nutricional de vitamina A. A coleta de dados 
realizou-se em estabelecimentos que comercializavam alimentos 
industrializados destinados a crianças. Os rótulos dos produtos foram inseridos 
no aplicativo Baby Food. A análise do betacaroteno não ocorreu devido à 
suspensão das atividades acadêmicas. Encontrou-se papas, sopas e purês em 
28 estabelecimentos, sendo 29 sabores distintos. A metodologia para 
determinação de carotenoides foi padronizada. Outras atividades da iniciação 
científica foram realizadas, como participação de reuniões, escrita de resumos, 
treinamento no laboratório, participação de projetos de extensão, entre outras. 
Não foi possível quantificar os teores de betacaroteno nas papas, sopas 
industrializadas, devido a suspensão das atividades motivado pela pandemia do 
COVID-19. Mas as atividades como discente de Iniciação Científica continuaram 
ativas através do grupo de pesquisa Bioquímica dos Alimentos e da Nutrição. 
 
Palavras-chave: Alimentos infantis; Nutrição da Criança; Betacaroteno 

TITLE: Baby foods for children under 36 months: Betacarotene profile in 

industrialized baby food and soups 

Abstract 

Recommendations for children consist of eating predominantly fresh or minimally 
processed foods, with an increase in consumption of processed foods. Thus, it is 
important to assess the micronutrient composition of these foods, such as vitamin 
A, which is essential for children's growth and development. The objective of the 
work is to estimate the value of beta-carotene found in processed foods for 
children under 36 months and to verify their contribution to the nutritional 
requirement of vitamin A. Data collection was carried out in establishments that 
commercialized processed foods for children. The product labels were inserted 
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in the Baby Food application. The analysis of beta-carotene did not occur due to 
the suspension of academic activities. Papas, soups and purees were found in 
28 establishments, 29 different flavors. The methodology for determining 
carotenoids has been standardized. Other activities of scientific initiation were 
carried out, such as participation in meetings, writing abstracts, training in the 
laboratory, participation in extension projects, among others. It was not possible 
to quantify the levels of beta-carotene in porridge, industrialized soups, due to the 
suspension of activities motivated by the pandemic of COVID-19. But the 
activities as a student of Scientific Initiation remained active through the research 
group Biochemistry of Food and Nutrition. 
 
Keywords: Baby food; Child Nutrition; Beta carotene 
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TÍTULO: PERFIL IMUNOMOLECULAR DAS LEUCEMIAS AGUDAS: UMA 

ABORDAGEM BASEADA EM CITOMETRIA DE FLUXO 

Resumo 

As leucemias agudas pertencem a um grupo heterogêneo doenças clonais 
malignas, caracterizadas por anomalias quantitativas e qualitativas. A 
imunofenotipagem tem se tornado de fundamental relevância no diagnóstico e 
acompanhamento das leucemias agudas. Portanto, a citometria de fluxo vem se 
destacando como metodologia moderna, representando caracteristicamente um 
método de análise multiparamétrica e quantitativa de células sanguíneas 
normais e leucêmicas. Atualmente, os estágios de diferenciação celular e 
linhagens envolvidas nos processos leucêmicos, têm sido demonstrados por 
meio do uso de anticorpos monoclonais. Vários estudos vêm demonstrando que 
a expressão de determinados marcadores podem determinar fatores 
prognósticos independentes para estas doenças. Portanto, neste estudo foram 
avaliados perfis imunológicos de pacientes com leucemias mieloide agudas ( 
LMA ) e leucemias linfóde aguda ( LLA ), correlacionando os resultados 
encontrados com os dados clínicos, laboratoriais e demográficos de pacientes 
com diagnóstico clínico de leucemia aguda encaminhados à unidade de 
Hematologia e ao e ao serviço de Citometria de Fluxo do Laboratório de 
Hematologia do Hemocentro do Rio Grande do norte. Concluiu-se nesta etapa 
do trabalho que, foi possível diagnosticar e classificar as LMA ou LLA com base 
na imunofenotipagem pela citometria de fluxo com o uso de painéis de anticorpo 
monoclonais (AcMo).  
 
 
 

 
Palavras-chave: Leucemia agudas, Flow cytometry, monoclonal antibodies, 

TITLE: IMMUNOMOLECULAR PROFILE OF ACUTE LEUKEMIAS: AN 

APPROACH BASED ON FLOW CYTOMETRY 

Abstract 

Acute leukemias belong to a heterogeneous group of malignant clonal diseases, 
characterized by quantitative and qualitative anomalies. Immunophenotyping has 
become of fundamental relevance in the diagnosis and monitoring of acute 
leukemias. Therefore, flow cytometry has stood out as a modern methodology, 
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characteristically representing a method of multiparametric and quantitative 
analysis of normal and leukemic blood cells. Currently, the stages of cell 
differentiation and lineages involved in leukemic processes have been 
demonstrated through the use of monoclonal antibodies. Several studies have 
shown that the expression of certain markers can determine independent 
prognostic factors for these diseases. Therefore, in this study, immunological 
profiles of patients with acute myeloid leukemia (AML) and acute lymphoblastic 
leukemia (ALL) were evaluated, correlating the results found with the clinical, 
laboratory and demographic data of patients with clinical diagnosis of acute 
leukemia referred to the Hematology unit and to and to the Flow Cytometry 
service of the Hematology Laboratory of the Blood Center of Rio Grande do norte. 
It was concluded at this stage of the work that it was possible to diagnose and 
classify AML or ALL based on immunophenotyping by flow cytometry using 
monoclonal antibody panels (AcMo). This immunophenotypic determination 
allowed the clinical staff to be able to direct a therapeutic approach in two different 
ways according to the identif 
 
Keywords: Acute leukemias, Flow cytometry, monoclonal antibodies, 
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TÍTULO: Prevalência do aleitamento materno exclusivo e fatores associados a 

sua prática até os seis primeiros meses de vida em crianças nascidas no 

município de Santa Cruz – RN. 

Resumo 

O processo de amamentação envolve a interação entre mãe e filho, repercutindo 
no desenvolvimento e no estado nutricional da criança. O aleitamento é eficaz 
na redução da morbimortalidade infantil, contribuindo para um impacto positivo 
na promoção da saúde pública. Essa pesquisa objetivou analisar a prevalência 
do aleitamento materno exclusivo e os principais fatores associados a sua prática 
nos seis primeiros meses de vida em recém-nascidos. Trata-se de um estudo 
longitudinal, de abordagem quantitativa realizado com puérperas residentes no 
município de Santa Cruz- RN, que foram abordadas no Hospital Universitário 
Ana Bezerra (HUAB). Receberam informações sobre a pesquisa, aquelas que 
aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). No período de 30 dias pós-parto, essas mães eram visitadas e 
respondiam um questionário com informações sobre a amamentação. Foram 
abordadas 60 mães. Para análise dos dados utilizou-se os programas Microsoft 
Excel (versão 2010) e Epidata (versão 3.1). Após análise, constatou-se que o 
aleitamento materno exclusivo foi praticado em maior frequência (43,33%, n=25) 
até o segundo mês de vida da criança, e apenas 3,33% (n=2) das mães 
praticaram a exclusividade até o sexto mês. Dessas mães que praticaram até o 
sexto mês, todas tinham renda familiar de até um salário mínimo. Logo, os dados 
apresentados, fornecem subsídios para a implementação e planejamento de 
ações que visem à promoção da saúde materno-infantil. 
 
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Saúde da Criança. Desmame. 

TITLE: Prevalence of exclusive breastfeeding and factors associated with its 

practice up to the first six months of life in children born in the municipality of 

Santa Cruz – RN 

Abstract 

The breastfeeding process involves the interaction between mother and child, 
affecting the child's development and nutritional status. Breastfeeding is effective 
in reducing child morbidity and mortality, contributing to a positive impact on the 
promotion of public health. This research aimed to analyze the prevalence of 
exclusive breastfeeding and the main factors associated with its practice in the 
first six months of life in newborns. This is a longitudinal study, with a quantitative 
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approach carried out with puerperal women living in the municipality of Santa 
Cruz-RN, who were approached at the Ana Bezerra University Hospital (HUAB). 
They received information about the research, those who agreed to participate 
signed the Informed Consent Form (ICF). During the 30-day postpartum period, 
these mothers were visited and answered a questionnaire with information on 
breastfeeding. 60 mothers were approached. For data analysis, Microsoft Excel 
(version 2010) and Epidata (version 3.1) were used. After analysis, it was found 
that exclusive breastfeeding was practiced more frequently (43.33%, n = 25) until 
the child's second month of life, and only 3.33% (n = 2) of mothers practiced 
exclusivity until the sixth month. Of these mothers who practiced until the sixth 
month, all had family income of up to one minimum wage. Therefore, the data 
presented, provide subsidies for the implementation and planning of actions 
aimed at promoting maternal and child health. 
 
Keywords: Breastfeeding. Child Health. Weaning. 
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TÍTULO: Estudo da ação de doador de oxido nítrico em modelo animal de mania 

Resumo 

 

O transtorno afetivo bipolar (TAB) afeta mais de 1% da população mundial e é 
uma das principais causas de incapacidade entre os jovens (Grande et al. 2016). 
A necessidade por novos tratamentos urge em torno das limitações que os 
medicamentos existentes apresentam, como efeitos colaterais de grande 
magnitude. Evidências apontam anormalidades na neurotransmissão 
glutamatérgica em boa parte dos transtornos psiquiátricos e compostos 
interagem com este sistema também possuem potencial no tratamento de 
grandes distúrbios psiquiátricos. Neste projeto, visionamos o uso do 
Nitroprussiato de Sódio (NPS), doador de óxido nítrico, como saída em torno da 
hipótese glutamatérgica. 

 
 
Palavras-chave: TAB; Nitroprussiato; DSM-V; Glutamato; NMDA; Valproato 

TITLE: Study of the action of nitric oxide donor in mania animal model 

Abstract 

Bipolar affective disorder (BD) affects more than 1% of the world population and 
is a major cause of disability among young people (Grande et al. 2016). The need 
for new treatments is urgent around the limitations that existing drugs have, such 
as side effects of great magnitude. Evidence points to abnormalities in 
glutamatergic neurotransmission in most psychiatric disorders and compounds 
that interact with this system also have potential in the treatment of major 
psychiatric disorders. In this project, we envision the use of Sodium Nitroprusside 
(NPS), a nitric oxide donor, as a solution around the glutamatergic hypothesis. 
 
Keywords: BD; Nitroprusside; DSM-V; Glutamate; NMDA; Valproate 
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TÍTULO: TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA INCLINADA E ANÁLISE DO 

DESEMPENHO CARDIOVASCULAR E MOTOR DE INDIVÍDUOS COM 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

Introdução: Indivíduos acometidos por Acidente Vascular Cerebral comumente 
apresentam alterações motoras e/ou sensitivas, uni ou bilaterais. Dentre as 
sequelas geradas pelo AVC, o comprometimento da marcha é uma das 
principais limitações presente nesses sujeitos, o que frequentemente resulta em 
incapacidade funcional. Objetivo: Aplicar e avaliar os efeitos de um protocolo de 
treinamento de marcha em esteira inclinada, no desempenho cardiovascular e 
motor de indivíduos com AVC na fase crônica. Metodologia: Trata-se de um 
ensaio clínico randomizado, no qual 26 sujeitos com sequelas de AVC foram 
alocados de forma aleatória em grupos controle (GC, n=12) e Grupo 
experimental (GE1, n=12; e GE2, n=12). Todos os participantes foram avaliados 
antes e depois do treinamento, quanto à velocidade da marcha, capacidade 
funcional e parâmetros cardiovasculares. Resultados: Não foram observadas 
diferenças estatísticas entre os grupos para nenhuma das variáveis relativas à 
FC. Os resultados relativos à pressão arterial se comportaram de maneira 
semelhante; contudo, observou-se mudança nas médias ao longo do tempo para 
PAM 5 minutos. Quanto as variáveis funcionais da marcha, houve alteração nas 
médias de velocidade ao longo do tempo. Conclusão: De acordo com os 
resultados obtidos, o treinamento em esteira inclinada, quando comparado ao 
treino sem inclinação, não se mostrou mais eficaz na melhora dos parâmetros 
funcionais e cardiovasculares investigados por este estudo. 
 
Palavras-chave: Treino em esteira. AVC. Marcha. Fisioterapia. 

TITLE: INCLINED TREADMILL GAIT TRAINING AND ANALYSIS OF 

CARDIOVASCULAR AND MOTOR PERFORMANCE OF INDIVIDUALS WITH 

STROKE 

Abstract 

Introduction: Individuals affected by stroke commonly present motor and / or 
sensory alterations, uni or bilateral. Among the sequelae generated by the stroke, 
impaired gait is one of the main limitations present in these subjects, which 
commonly results in functional disability. Objective: To apply and evaluate the 
effects of an inclined treadmill training protocol on the cardiovascular and motor 
performance of individuals with stroke in the chronic phase. Methodology: This 
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is a randomized clinical trial, in which 26 subjects with stroke sequelae were 
randomly allocated to control groups (CG, n = 12) and experimental group (GE1, 
n = 12; and GE2, n = 12). All participants were assessed before and after training 
for gait speed, functional capacity and cardiovascular parameters. Results: 
There were no statistical differences between groups for any of the HR-related 
variables. Blood pressure results behaved similarly; however, a change in means 
over time was observed for PAM 5 minutes. As for the functional variables of gait, 
there was a change in speed averages over time. Conclusion: According to the 
results obtained, training on a inclined treadmill, when compared to training 
without inclination, was not more effective in improving the functional and 
cardiovascular parameters investigated by this study. 
 
Keywords: Training on treadmill. Stroke. Gait. Physical Therapy. 
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TÍTULO: COMPETÊNCIAS COLABORATIVAS DESENVOLVIDAS NAS 

INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL: UMA REVISÃO 

NARRATIVA 

Resumo 

Introdução: A educação interprofissional em saúde (EIP) é uma temática que 
hoje ganha uma discussão prioritária no cenário mundial de formação para a 
saúde, na qual traduz uma importante ferramenta na condução do repensar das 
práticas do trabalho em equipe. Esse estudo toma como objeto as variáveis que 
caracterizam as competências colaborativas desenvolvidas nas iniciativas de 
educação interprofissional. Objetivo: Assim, esse trabalho tem como objetivo 
identificar na literatura as competências colaborativas desenvolvida nos 
estudantes de graduação da área da saúde a partir das iniciativas de educação 
interprofissional. Metodologia: Esse trabalho foi elaborado a partir de uma 
revisão narrativa da literatura na base de dado Medline, no período entre 1998 
até 2020. Os termos de busca adotados foram: “Interprofessional education”. 
“collaborative learning”, “interprofessional collaboration” cruzados com 
“collaborative competence”. Resultados e discussão: Os artigos afirmam que a 
as competências colaborativas apresentam boa média nos cursos de saúde. Em 
relação ao sexo, apenas um estudo relata maior competência colaborativa para 
as mulheres, que pode ser explicado pelo maior número de mulheres 
participantes. A disponibilidade para a EIP varia com as váriaveis: tipo de 
instituição; período e idade do estudante. 
 
Palavras-chave: Educação interprofissional. Aprendizado colaborativo. 

Colaboração 

TITLE: COLLABORATIVE SKILLS DEVELOPED IN INTERPROFESSIONAL 

EDUCATION INITIATIVES: A NARRATIVE REVIEW 

Abstract 

Introduction: Interprofessional education in health (IPE) is a theme that today 
gains a priority discussion in the world scenario of health education, in which it 
represents an important tool in conducting the rethinking of teamwork practices. 
This study takes as an object the variables that characterize the collaborative 
competences developed in the interprofessional education initiatives. Objective: 
Thus, this work aims to identify in the literature the collaborative competences 
developed in undergraduate students in the health field from the initiatives of 
interprofessional education. Methodology: This work was elaborated from a 
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narrative review of the literature in the Medline database, in the period between 
1998 until 2020. The search terms adopted were: “Interprofessional education”. 
“Collaborative learning”, “interprofessional collaboration” crossed with 
“collaborative competenc. Results and discussion: The articles state that 
collaborative competences have a good average in health courses. Regarding 
gender, only one study reports greater collaborative competence for women, 
which can be explained by the greater number of women participating. Availability 
for EIP varies with the following variables: type of institution; period and age of 
the student. 
 
Keywords: Interprofessional education. Collaborative learning.Collaboration 
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TÍTULO: Capacidade Funcional e Mobilidade de Idosos Comunitários 

Resumo 

O presente estudo fundamenta-se em avaliar as condições de saúde de idosos 
acolhidos pela Estratégia de Saúde da Família, bem como pretende incentivar a 
utilização de inquéritos válidos e confiáveis para avaliação do idoso pelos 
membros das equipes da Atenção Primária à Saúde. Métodos: Trata-se de uma 
pesquisa do tipo transversal com idosos do município de Caicó, com idades 
iguais ou superiores a 65 anos, de ambos os sexos. Para informações 
sociodemográficas foi utilizado um questionário pré-estruturado, a avaliação das 
comorbidades foi investigada através do auto relato e a prática de atividade física 
a partir do questionamento direto sobre a prática nos últimos três meses. 
Resultados: Não foram observadas associações significativas entre a 
capacidade funcional com o sexo, a presença de comorbidades ou a prática de 
atividade física entre os participantes. Em relação à prática de atividade física 
não houve associação com a capacidade funcional, entretanto, destacou-se uma 
relação entre a mobilidade reduzida com não praticar atividade física, 
independente do sexo, da idade e da presença de comorbidades. Conclusão: O 
estudo revela que a realização de atividade física pode atuar como uma 
estratégia preventiva em saúde, servindo como fator de proteção para a perda 
da mobilidade, apesar do avançar da idade. Além disso, a Atenção Primária à 
Saúde pode favorecer a prática de atividade física em idosos para prevenir 
eventos adversos e estimular o envelhecimento ativo e saudável. 
 
Palavras-chave: Idoso; Atenção Primária à Saúde; Capacidade Funcional. 

TITLE: Evaluation on the health conditions of elderly care in the family health 

strategy of the city of Caicó and Currais Novos – RN 

Abstract 

The present study is based on evaluating the health conditions of elderly people 
welcomed by the Family Health Strategy, as well as the intention to use valid and 
considered surveys for the evaluation of the elderly by members of the Primary 
Health Care teams. Methods: Treats a cross-sectional study with elderly people 
from the municipality of Caicó, aged 65 years and over, both sexes. For socio-
demographic information, a pre-structured questionnaire was used, an 
assessment of comorbidities was investigated through self-report and the 
practice of physical activity based on direct questioning about the practice in the 
last three months. Results: No significant associations were observed between 
functional capacity and sex, the presence of comorbidities or the practice of 
physical activity among the participants. Regarding the practice of physical 
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activity, there was no association with functional capacity, however, there was a 
relation between reduced mobility and not practicing any activity, regardless of 
sex, age and the presence of comorbidities. Conclusion: The study shows that 
physical activity can act as a preventive health strategy, serving as a protective 
factor against loss of mobility, despite advancing age. Also, Primary Health Care 
can favor the practice of physical activity in the elderly to prevent adverse events 
and encourage active and healthy aging. 
 
Keywords: Elderly; Primary Health Care; Functional capacity. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 558 

 

CÓDIGO: SB0532 

AUTOR: ARTHUR SARAIVA DE QUEIROZ 

ORIENTADOR: HELCIO DE SOUSA MARANHAO 

 

 

TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA DE MÃES DE CRIANÇAS COM ALERGIA À 

PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Alergia alimentar constitui-se em reação adversa ao 
componente proteico do alimento, sendo a alergia à proteína do leite de vaca 
(APLV) a mais frequente em lactentes, quando na ausência do leite materno. 
OBJETIVOS: Avaliar qualidade de vida (QV) de mães de lactentes com APLV. 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, sendo este 
último, objetivo da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. 
MÉTODOS: Estudo observacional com 27 mães cuidadoras de crianças com 
APLV, acompanhadas no ambulatório de gastroenterologia pediátrica do 
Hospital Universitário Onofre Lopes, em 2019. Utilizou-se questionário 
inespecífico de avaliação de QV, o Caregiver Burden scale, composto de 22 
questões, distribuídas em 5 índices, além do escore global: “tensão geral”, 
“isolamento”, “decepção”, “envolvimento emocional” e “ambiente”. Estabelece-
se média que varia de 1 a 4, sendo 1 considerado menor impacto e 4, maior 
impacto negativo sobre QV. RESULTADOS: O escore médio global foi 
1,89+0,56. O escore médio dos distintos domínios variou de 2,12+0,93, na 
dimensão “ambiente” a 1,07+0,20, na dimensão “envolvimento emocional”. 
Escores intermediários foram encontrados para “tensão geral” (2,09+0,71), 
“isolamento” (2,03+0,96) e “decepção” (1,85+0,66). CONCLUSÃO: Observou-se 
impacto negativo e dificuldades em relação à logística do cuidado, ao bem-estar 
do cuidador e sua vida social. Aspectos psicoemocionais obtiveram menor 
comprometimento, sugerindo menor interferência na QV. 
 
Palavras-chave: Alergia Alimentar. Qualidade de Vida. Pediatria. 

TITLE: QUALITY OF LIFE OF MOTHERS OF CHILDREN WITH COW’S MILK 

PROTEIN ALLERGY. 

Abstract 

INTRODUCTION: Food allergy is an adverse reaction to the protein component 
of the food, with allergy to cow's milk protein (CMPA) being the most frequent in 
infants, when in the absence of breast milk. OBJECTIVES: Assess the quality of 
life (QoL) of mothers of infants with CMPA. Ensuring a healthy life and promoting 
well-being for all, an objective of the United Nations 2030 Agenda. METHODS: 
Observational study with 27 caregiving mothers of children with CMPA, followed 
up at the pediatric gastroenterology outpatient clinic of Hospital Universitário 
Onofre Lopes, in 2019. The Caregiver Burden scale, a nonspecific questionnaire 
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for QoL, was applied. Consists of 22 questions, distributed in 5 indices, besides 
overall score: "general strain", "isolation", "disappointment", "emotional 
involvement" and "environment". Ranged from 1 to 4 is established, with 1 being 
considered the lowest impact and 4 being the largest negative impact on QoL. 
RESULTS: The mean overall score was 1.89+0.56. The mean scores of the 
different indices ranged from 2.12+0.93, in the dimension "environment" to 
1.07+0.20, in the dimension "emotional involvement". Intermediate scores were 
found for “general strain” (2.09+0.71), “isolation” (2.03+0.96) and 
“disappointment” (1.85+0.66). CONCLUSION: There was a negative impact and 
difficulties regarding the logistics of care, caregiver well-being and their social life. 
Psycho-emotional aspects were less compromised, suggesting less interference 
with QoL. 
 
Keywords: Food Allergy. Quality of Life. Pediatrics. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO E DA ESCOLARIDADE 

NO TESTE DE DÍGITOS NO RUÍDO (TDR) EM INDIVÍDUOS COM AUDIÇÃO 

NORMAL 

Resumo 

A deficiência auditiva é uma doença prevalente, ocasionando diversos impactos 
para a vida de um indivíduo. Por isso, quanto mais cedo a detecção da alteração, 
menores serão os impactos. O Teste de Dígitos no Ruído (TDR) é uma 
ferramenta de triagem para smartphone validada para o português, mas para 
consolidar sua confiabilidade, também é necessário analisar se outros fatores 
irão interferir na performance do indivíduo ao teste. Sendo assim, esse estudo 
objetiva analisar a influência do nível socioeconômico e da escolaridade de 
sujeitos normo-ouvintes na resposta do TDR em português Brasileiro. Trata-se 
de um estudo transversal constituído por 200 sujeitos normo-ouvintes que foram 
submetidos a anamnese, audiometria tonal, questionário socioeconômico e ao 
TDR. Para a análise, os sujeitos foram classificados em S0 (baixo), S1 (médio) 
e S2 (alto) em relação ao nível socioeconômico; e em E0 (baixo), E1 (médio) e 
E2 (alto) em relação à escolaridade. Foram utilizados os testes não-paramétricos 
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney na comparação entres os grupos, sendo adotado 
o nível de significância de 5%. Ao se observar a média da relação sinal-ruído do 
TDR, apenas S1 não foi condizente com o status audiológico da pesquisa. 
Também percebeu-se que há diferença significativa entre os grupos baixos e 
altos e entre os grupos médio e alto em ambos parâmetros. Pode-se concluir 
que há influência do nível socioeconômico e da escolaridade nas resposta do 
TDR para português brasileiro. 
 
Palavras-chave: Triagem auditiva. Software. Nível socioeconômico. 

Escolaridade. 

TITLE: Influence of socioeconomic level and schooling on Digits-In- Noise (DIN) 

test in normal hearing individuals 

Abstract 

Hearing loss is a prevalent disease, causing several impacts on an individual's 
life. Therefore, the sooner the change is detected, the less the impacts will be. 
The Digits-In- Noise (DIN) is a smartphone screening tool validated for 
Portuguese, but to consolidate its reliability, it is also necessary to analyze 
whether other factors will interfere in the individual's performance during the test. 
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Thus, this study aims to analyze the influence of the socioeconomic level and the 
education of normal hearing individuals on the response to DIN in Brazilian 
Portuguese. This is a cross-sectional study consisting of 200 normal-hearing 
subjects who underwent anamnesis, pure tone audiometry, socioeconomic 
questionnaire and DIN. For the analysis, the subjects were classified into S0 
(low), S1 (medium) and S2 (high) in relation to socioeconomic level; and in E0 
(low), E1 (medium) and E2 (high) in relation to education. Kruskal-Wallis and 
Mann-Whitney non-parametric tests were used to compare the groups, with a 
significance level of 5%. When observing the mean of the signal-to-noise ratio of 
the DIN, only S1 was not consistent with the audiological status of the research. 
It was also noticed that there is a significant difference between the low and high 
groups and between the medium and high groups in both parameters. It can be 
concluded that there is an influence of socioeconomic level and education in DIN 
responses to Brazilian Portuguese. 
 
Keywords: Hearing screening. Software. Socioeconomic level. Schooling. 
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TÍTULO: Estudo da Averrhoa Carambola diante sua ação inibitória para pragas 

(Bioinseticida). 

Resumo 

 
 
A carambola é uma planta originária da Ásia que foi introduzida no Brasil, por 
volta do século XVII, ela pertence à família Oxialidaceae. Essa espécie é muito 
utilizada para o consumo humano, através do suco da carambola, que além de 
um refrigerante saudável, também, pode ser usado como febrífugo, 
antiescorbútico e antidisentérico. Possuindo como exemplo; o fitoterápico Glico-
Vitae®( GV), indicado no tratamento do diabete melittus não-insulino 
dependente, Provasi M. et al.(2001), apresentando avaliação tocxicológica e 
demonstrando o potencial antihiperglicemiante do extrato das folhas 
da  Averrhoa carambola. Esta espécie, também, é quimicamente um potencial a 
ser estudado, seja na área da saúde, assim como, na área da agricultura, pois 
algumas variedades dos espécimes da carambola naturalmente demonstram 
algumas características inibidoras e fitotóxicas, segundo D. C. Gunawardena,1 
L. Jayasinghe,1* and Y. Fujimoto2.,2015. Primeiramente, visto que os insetos 
que acometem esta espécie, até hoje registrados são limitados à mosca da fruta 
(Tephritidae) quando o fruto se encontra bastante maduro. Então, o presente 
trabalho dividiu o fruto do espécime; Averrhoa carambola, em quatro categorias 
com relação ao seu estágio de maturação (verde, pré-maduro, maduro e 
oxidado). Analisando através das técnicas de; espectroscopia de absorção na 
região do infravermelho e fotoespectometria. Objetivando diferenciar as 
amostras, diante de características físico-quimicas. 
 
Palavras-chave: físico-químicas.propriedades inibitórias.averrhoa 

carambola.extrato. 

TITLE: Study of Averrhoa Carambola in view of its inhibitory action against pests 

(Bioinsecticide). 

Abstract 

 

Carambola is a plant originally from Asia that was introduced in Brazil, around the 
17th century, it belongs to the family Oxialidaceae. This species is widely used 
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for human consumption, through carambola juice, which in addition to a healthy 
soda, can also be used as a febrifuge, antiscorbutic and antidisenteric. As an 
example; the herbal medicine Glico-Vitae® (GV), indicated for the treatment of 
non-insulin dependent diabetes mellitus, Provasi M. et al. (2001), presenting a 
toxicological evaluation and demonstrating the antihyperglycemic potential of 
Averrhoa carambola leaf extract. This species, too, is chemically a potential to be 
studied, be it in the area of health, as well as in the area of agriculture, since 
some varieties of the carambola specimens naturally demonstrate some 
inhibitory and phytotoxic characteristics, according to DC Gunawardena, 1 L. 
Jayasinghe , 1 * and Y. Fujimoto2., 2015. Firstly, since the insects that affect this 
species, until now registered are limited to the fruit fly (Tephritidae) when the fruit 
is quite ripe. Then, the present work divided the fruit of the specimen; Averrhoa 
carambola, in four categories with respect to its stage of maturation (green, pre-
ripe, ripe and oxidized). Analyzing through the techniques of; absorption 
spectroscopy in the infrared region and photoespectometry. Aiming to 
differentiate the samples, in view of physical-chemical characteristics. 

 
 
Keywords: physical-chemical.inhibitory properties.averrhoa carambola.extract. 
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TÍTULO: Perfil socioeconômico e estado nutricional de idosos na Região do Trairi 

Resumo 

 

O envelhecimento engloba vários fatores, tais como alterações fisiológicas, 
sociais, culturais, psicológicas, e também se observa um aumento na transição 
demográfica. O objetivo do trabalho é identificar o perfil socioeconômico e o 
estado nutricional de um grupo de idosos participantes do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV) de Santa Cruz, região do 
Trairi/RN. Trata-se de um estudo com delineamento transversal, descritivo, 
quantitativo, realizado com (n=42) idosos. Foi aplicado um questionário com 
duas etapas: Foi aplicado um questionário referente à caracterização 
socioeconômica e em seguida realizou-se a avaliação antropométrica. Os 
resultados apontaram que houve prevalência de faixa etária entre 60 a 75 anos 
(66,7%), prevalecendo o sexo feminino com 71,4 % e 71% são solteiros. Sobre 
o perfil socioeconômico, 100% responderam que são aposentados. Os dados 
antropométricos mostram que a maioria apresentava obesidade segundo o IMC 
(57,1%), diante da avaliação da circunferência abdominal, viu-se que (77%) das 
mulheres e (58%) dos homens apresentam risco muito elevado para o 
desenvolvimento de doenças crônicas e diante da circunferência da panturrilha, 
viu-se que não há perda de massa muscular entre a maioria. Dessa forma, o 
estudo contribui para uma discussão ampla quanto ao processo do 
envelhecimento, pois nessa faixa etária não há apenas as alterações fisiológicas, 
com também um conjunto de fatores afetam a saúde e a qualidade de vida 
destes. 

 
 
Palavras-chave: Envelhecimento, classe social, nível de saúde, estado 

nutricional. 

TITLE: Perfil socioeconômico e estado nutricional de um grupo de idosos na 

Região do Trairi. 

Abstract 

Aging encompasses several factors, such as physiological, social, cultural, 
psychological changes, and there is also an increase in the demographic 
transition. The objective of the work is to identify the socioeconomic profile and 
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the nutritional status of a group of elderly people participating in the Service of 
Coexistence and Strengthening of Vinculo (SCFV) of Santa Cruz, region of Trairi 
/ RN. This is a cross-sectional, descriptive, quantitative study carried out with (n 
= 42) elderly people. A questionnaire with two stages was applied: A 
questionnaire was applied regarding the socioeconomic characterization and 
then anthropometric assessment was carried out. The results showed that there 
was a prevalence of the age group between 60 to 75 years (66.7%), with the 
female gender prevailing with 71.4% and 71% being single. Regarding the 
socioeconomic profile, 100% answered that they are retired. Anthropometric data 
show that the majority had obesity according to BMI (57.1%), in view of the 
assessment of waist circumference, it was seen that (77%) of women and (58%) 
of men are at very high risk for development of chronic diseases and in front of 
the calf circumference, it was seen that there is no loss of muscle mass among 
the majority. Thus, the study contributes to a broad discussion regarding the 
aging process, as in this age group there are not only physiological changes, but 
also a set of factors that affect their health and quality of life. 

 
Keywords: Aging, social class, health status, nutritional status 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE CUSTO EM ESTUDO SOBRE CUSTO-EFETIVIDADE 

PARA SUGAMADEX E NEOSTIGMINA EM HOSPITAL DE ENSINO 

Resumo 

 

A economia nas últimas décadas desenvolveu um ramo voltado para estudar 
uma melhor administração e gerenciamento dos recursos destinados à saúde, 
tentando entender as relações entre os custos e os benefícios das ações desse 
direito básico. A avaliação econômica da saúde abrange diversas vertentes, em 
particular a voltada para o medicamento é chamada de farmacoeconomia. 
Dentre as análises farmacoeconômicas temos a análise de custo efetividade que 
busca identificar a opção terapêutica que consegue obter o melhor resultado 
clínico por unidade monetária aplicada. Assim, o objetivo foi realizar uma análise 
de custos associados ao uso de Neostigmina e Sugamadex em pacientes que 
necessitem de reversão do bloqueio neuromuscular, efetuando técnicas que 
envolvem a coleta de informações sobre o uso de recursos de cada componente 
utilizado nos procedimentos afim de estimar e ter uma fundamentada conclusão, 
de qual reversor de bloqueio neuromuscular é mais custo-efetivo. A análise 
quantitativa será realizada mediante processo sistematizado em base estatística 
de dados por meio do programa Stata for Windows, versão 12, envolvendo a 
aplicação de estatística descritiva e inferencial. 

 
 
Palavras-chave: custo-efetividade, Sugamadex, Neostigmina, desfecho clínico 

TITLE: EVALUATION OF COSTS IN STUDY ON COST-EFFECTIVENESS FOR 

SUGAMADEX AND NEOSTIGMINE IN TEACHING HOSPITAL 

Abstract 

The economy in recent decades has developed a branch aimed at studying better 
administration and management of resources destined to health, trying to 
understand the relationship between the costs and benefits of the actions of this 
basic right. The economic evaluation of health covers several aspects, in 
particular the one focused on the medicine is called pharmacoeconomics. Among 
the pharmacoeconomic analyzes we have the cost-effectiveness analysis that 
seeks to identify the therapeutic option that manages to obtain the best clinical 
result per applied monetary unit. Thus, the objective was to carry out an analysis 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 567 

 

of costs associated with the use of Neostigmine and Sugamadex in patients who 
need to reverse neuromuscular block, using techniques that involve collecting 
information about the use of resources of each component used in the 
procedures in order to estimate and have a well-founded conclusion, which 
neuromuscular block reverser is most cost-effective. The quantitative analysis will 
be carried out through a systematized process in a statistical data base using the 
Stata for Windows program, version 12, involving the application of descriptive 
and inferential statistics. 
 
cost-effectiveness, Sugammadex, Neostigmine, clinical outcome. 
 
Keywords: cost-effectiveness, Sugammadex, Neostigmine, clinical outcome. 
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TÍTULO: O uso do LED de alta potência na Odontologia causa algum efeito 

crônico nas estruturas retinianas? 

Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as possíveis alterações que a 
exposição crônica ao diodo emissor de luz (LED) de alta potência usado na 
odontologia pode trazer às estruturas retinianas. Seis ratos Wistar compuseram 
a amostra do experimento, sendo cada animal controle e teste simultaneamente. 
Os olhos direitos de cada animal representavam o grupo controle, e os olhos 
esquerdos o grupo teste. Os olhos do grupo teste foram expostos à luz do LED 
na potência de 3200 mW/cm² (Valo Ortho - Ultradent) à uma distância de 30cm, 
em sessões de 144 segundos, repetidas três vezes ao dia, por sete dias. Os 
olhos do grupo controle foram isolados da exposição luminosa por um tampão 
de PVC opaco. Quando avaliados, tanto o volume total quanto o volume 
individual das camadas retinianas não demonstraram diferenças estatísticas 
relevantes quando comparados os grupos controle e teste. As análises 
histomorfométricas bidimensionais revelaram mudanças estatisticamente 
significativas no que se refere à área das células, com redução de 16,76% na 
camada ganglionar, 17,59% na camada nuclear externa e 25,32% na camada 
nuclear interna. Quanto à densidade numérica, mesmo que as camadas nuclear 
externa e interna tenham apresentado redução e a camada ganglionar tenha 
aumentado, as diferenças não foram significativas. Constatou-se que a 
exposição crônica ao LED de alta potência (3.200mW/cm2) foi capaz de induzir 
atrofia celular nas camadas nuclear interna, nuclear externa e ganglionar. 

 
 
Palavras-chave: Luzes de cura dentária. Altas potências. Retina. Ratos. 

TITLE: Does the use of high-power LEDs in dentistry have a chronic effect on 

retinal structures? 

Abstract 
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The present study aimed to assess the possible changes that chronic exposure 
to high-power light-emitting diode (LED) used in dentistry can cause to retinal 
structures. Six Wistar rats composed the experiment sample, where each animal 
was control and test sample, simultaneously. The right eye of each animal 
represented the control group, and the left eye the test group. The eyes of the 
test group were exposed to the LED at a power of 3200 mW / cm² (Valo Ortho - 
Ultradent) and distance of 30 cm, in 144-second sessions, repeated three times 
a day, for seven days. The eyes of the control group were isolated from light 
exposure by an opaque PVC structure. When evaluated, both the total volume 
and the individual volume of the retinal layers did not show relevant statistical 
differences when comparing the control and test groups. Bi-dimensional 
histomorphometric analyzes revealed statistically significant changes in terms of 
cell area, with a reduction of 16.76% in the ganglionic layer, 17.59% in the outer 
nuclear layer and a 25.32% reduction in the inner nuclear layer. As for the 
numerical density, even though the outer and inner nuclear layers have 
decreased and the ganglion layer has increased, the values were not statistically 
significant. It was found that chronic exposure to high-power LED (3200mW / 
cm2) was able to induce cell atrophy in the inner, outer and ganglionic nuclear 
layers. 

 
 
Keywords: Curing lights, dental. High potencies. Retina. Rats. 
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TÍTULO: Produção de lipases em cultivo em estado sólido por Aspergillus niger: 

Avaliação de subprodutos agroindustriais como meio de cultivo, purificação e 

caracterização enzimática 

Resumo 

O potencial uso industrial das lipases em detergentes, biotransformações e 
reações de interesterificação e transesterificação têm despertado interesse por 
essa enzima. O presente estudo teve como objetivo avaliar a produção de 
lipases por fermentação em estado sólido com Aspergillus niger IOC 4003 
utilizando substratos de baixo custo. O pontencial dos subprodutos torta de 
algodão e farelo de trigo para produção de lipases foi investigado. A atividade 
lipolítica dos extratos foi avaliada por espectrofotometria utilizando o substrato 
p-nitrofenil-palmitato. As lipases produzidas foram submetidas a um processo de 
concentração e purificação parcial com o uso de solventes orgânicos sendo eles 
etanol e acetona, os melhores resultados foram obtidos com acetona sendo que 
os maiores fatores de purificação foram verificados nas frações acetona 20% 
(16,0 ± 7,78), acetona 40% (4,50 ± 0,71) e etanol 20% (4,91 ± 0,17). A massa 
molar da enzima foi estimada por eletroforese e, na fração de acetona 40% foram 
verificadas lipases com 115kDa. A estabilidade avaliada em diferentes 
temperaturas de 30 ºC a 60 ºC e pHs de 3 a 10. A menor estabilidade ocorreu 
no pH 3 mantendo atividade residual de 74,62%. Quanto à temperatura, a maior 
perda de atividade foi de 15,10%, que ocorreu apenas com 60 °C. De acordo 
com os testes as enzimas mostraram boa estabilidade em condições adversas 
sendo assim de grande interesse para inúmeros processos industriais. 
 
Palavras-chave: Atividade enzimática, purificação e precipitação. 

TITLE: SCIENTIFIC INITIATION REPORTPRODUCTION, CONCENTRATION 

AND PARTIAL CHARACTERIZATION OF LIPOLYTIC ENZYMES OF 

Aspergillus niger IOC 4003 IN FERMENTATION IN SOLID STATE 

Abstract 

The potential industrial use of lipases in detergents, biotransformations and 
reactions of interesterification and transesterification have aroused interest in this 
enzyme. The present study aimed to evaluate the production of lipases by solid 
state fermentation with Aspergillus niger IOC 4003 using low cost substrates. The 
potential of cotton pie and wheat bran by-products for lipase production was also 
investigated. The lipolytic activity of the extracts was evaluated by 
spectrophotometry using the substrate p-nitrophenyl-palmitate. The lipases 
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produced were subjected to a process of concentration and partial purification 
with the use of organic solvents, ethanol and acetone. The best results were 
obtained with acetone and the greatest purification factors were verified in the 
acetone fractions of 20% (16,0 ± 7,78) and 40% (4,50 ± 0,71), and 20% ethanol 
(4,91 ± 0,17). The molar mass of the enzyme was estimated by electrophoresis 
and, in the acetone fraction of 40%, lipases with 115kDa were verified. The 
stability was evaluated at different temperatures from 30 ºC to 60 ºC and pHs 
from 3 to 10. The lowest stability occurred at pH 3, maintaining a residual activity 
of 74.62%. As for temperature, the greatest loss of activity was 15.10%, which 
occurred at 60 ° C. According to the results, the enzymes presented adequate 
stability in adverse conditions, thus being of recommended use for numerous 
industrial processes. 
 
Keywords: Enzymatic activity, purification and precipitation. 
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TÍTULO: Contribuições do clima de equipe para a melhoria da qualidade da 

atenção à saúde 

Resumo 

A colaboração interprofissional permite que profissionais atuem de modo 
integrado para o aprimoramento do cuidado ofertado. Para uma assistência de 
excelência nessa estrutura de trabalho é essencial um bom clima de equipe. 
Partindo do reconhecimento da importância da colaboração e do trabalho em 
saúde em todos os cenários de produção dos serviços de saúde o estudo 
orienta-se pela pergunta: Quais as contribuições do clima de equipe para a 
melhoria da qualidade da atenção à saúde? Objetiva-se explorar as 
contribuições do clima de equipe para a qualificação e melhoria da qualidade da 
atenção à saúde, a partir de uma revisão de literatura do tipo narrativa. O material 
dessa pesquisa se refere a artigos coletados em bancos de dados que 
exploraram o clima de equipe e suas concepções. A análise dos 7 artigos 
incluídos permitiu explorar aspectos do clima de equipe em diferentes cenários 
entre 2003 e 2017. Observou-se a importância de uma adequada interconexão 
profissional para uma melhor produtividade e satisfação da equipe, o que 
propicia a permanência da sua estrutura organizacional e um bom clima de 
equipe. Este conceito se correlacionou positivamente à qualidade do 
atendimento ofertado na maioria dos estudos. Conclui-se que um bom clima de 
equipe contribui para promoção de um atendimento de qualidade e construção 
de um ambiente de trabalho com satisfação profissional. É de importância que 
se busque estratégias para o seu fortalecimento. A realidade brasileira deve ser 
explorada. 
 
Palavras-chave: Interprofissionalidade. Equipe de Saúde. Atenção Integral à 

Saúde. 

TITLE: Contributions of the team climate to improving the quality of health care 

Abstract 

Inter-professional collaboration allows professionals to act in an integrated 
manner to improve the care offered. For excellent assistance in this work 
structure, a good team climate is essential. Based on the recognition of the 
importance of collaboration and health work in all scenarios of health service 
production, the study is guided by the question: What are the contributions of the 
team climate to the improvement of the quality of health care? The objective is to 
explore the contributions of the team climate to the qualification and improvement 
of the quality of health care, based on a literature review of the narrative type. 
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The material of this research refers to articles collected in databases that 
explored the team climate and its conceptions. The analysis of the 7 articles 
included allowed to explore aspects of the team climate in different scenarios 
between 2003 and 2017. It was observed the importance of an adequate 
professional interconnection for better productivity and satisfaction of the team, 
which allows the permanence of its organizational structure and a good team 
atmosphere. This concept was positively correlated to the quality of care offered 
in most studies. It is concluded that a good team climate contributes to the 
promotion of quality care and the construction of a work environment with 
professional satisfaction. It is important to look for strategies to strengthen it. The 
Brazilian reality must be explored. 
 
Keywords: Interprofessionality. Healthcare team. Comprehensive Health Care 
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TÍTULO: Teor de taninos condensados presentes nas folhas de Acácia mamgiun 

Willd 

Resumo 

 

 Os taninos vegetais podem ser encontrados em diversas espécies florestais e 
em várias partes da planta. O objetivo da pesquisa foi analisar o percentual de 
taninos presentes nas folhas da espécie exótica, Acacia mangium Willd, 
localizada em uma área experimental na região Nordeste do Brasil. As folhas 
foram coletadas no município de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte. 
Após coletadas, as folhas foram secas ao ar, moídas e classificadas, utilizando 
a porção que passou pela peneira de 16 “mesh” (1,00 mm) e que ficou retida 
numa de 60 “mesh” (0,25 mm). Para as duas extrações foram utilizadas 25 
gramas do material em 250 mL de água. O extrato obtido foi passado em peneira 
de 150 “mesh” (0,105 mm), em um tecido de tipo flanela, filtrado em funil de vidro 
sinterizado de porosidade 2 e concentrado para 250ml, depois quantificado com 
formaldeído em meio ácido. Em seguida, foram determinados o teor de sólidos 
totais (TST), índice de Stiasny(IS) e o teor de taninos condensados (TTC). A 
folhas da espécie apresentaram valores médios de TST de 21,39%, índice de 
Stiasny de 32,61% e TTC de 6,97%, portanto, conclui-se que há taninos nas 
folhas da Acacia mangium, mas em baixa quantidade, sendo necessários novos 
estudos para avaliar a sua viabilidade técnica, visando assim, atender a 
demanda por taninos de forma sustentável. 

 
 
Palavras-chave: Taninos vegetais, Espécie exóticas, Produto Florestal não 

Madeireiro 

TITLE: Condensed tannin content present in Acacia mangium Willd leaves 

Abstract 
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 Vegetable tannins can be found in several forest species and in various parts of 
the plant. The objective of the research was to analyze the percentage of tannins 
present in the leaves of the exotic species, Acacia mangium Willd, located in an 
experimental area in the Northeast region of Brazil. The leaves were collected in 
the municipality of Macaíba, in the state of Rio Grande do Norte. After being 
collected, the leaves were air dried, ground and classified, using the portion that 
passed through the 16 mesh (1.00 mm) sieve and that was retained in a 60 mesh 
(0.25 mm) sieve. For both extractions, 25 grams of the material were used in 250 
mL of water. The obtained extract was passed through a 150 mesh (0.105 mm) 
sieve, in a flannel-type fabric, filtered through a sintered glass funnel of porosity 
2 and concentrated to 250 ml, then quantified with formaldehyde in an acid 
medium. Then, the total solids content (TST), Stiasny index (IS) and the 
condensed tannin content (TTC) were determined. The leaves of the species 
showed average values of TST of 21.39%, Stiasny index of 32.61% and TTC of 
6.97%, therefore, it is concluded that there are tannins in the leaves of Acacia 
mangium, but in low quantity, further studies are needed to assess its technical 
feasibility, thus seeking to meet the demand for tannins in a sustainable manner. 

 
 
Keywords: Vegetable tannins, Exotic species, Non-Timber Forest Product 
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TÍTULO: Desenvolvimento de nanopartículas contendo vitamina D³ como nova 

estratégia terapêutica para esclerose múltipla 

Resumo 

 

 A esclerose múltipla (EM) é tida como a incapacidade neurológica não 
traumática que mais afeta jovens adultos ao redor do mundo. Apesar disso, sua 
etiologia é pouco conhecida e mais estudos são necessários para melhor 
compreender os fatores influenciáveis no curso de sua patogênese. Nesse 
sentido, já existem estudos que correlacionam fatores externos como a 
exposição aos raios solares com os níveis séricos de vitamina D (VD) e sua 
influência na EM, abrindo margem para estudos que elucidem melhor essa 
associação e possam promover novas estratégias terapêuticas para essa 
doença inflamatória e neurodegenerativa. Assim, o presente estudo tem por 
objetivo delinear e verificar as formulações mais adequadas e vantajosas para o 
desenvolvimento de nanopartículas contendo vitamina D, considerando os 
benefícios trazidos por sistemas nanoparticulados, como uma maior 
biodisponibilidade e estabilidade de fármacos. Dessa forma, o estudo procura 
desenvolver e analisar nanopartículas contendo VD para futura aplicação em um 
modelo animal de EM. 

 
 
Palavras-chave: Esclerose múltipla, vitamina D, nanopartículas. 

TITLE: Development of nanoparticles containing vitamin D³ as a new therapeutic 

strategy for multiple sclerosis 

Abstract 

 Multiple sclerosis (MS) is seen as the non-traumatic neurological disability that 
most affects young adults around the world. Despite this, its etiology is little 
known and further studies are needed to better understand the influential factors 
in the course of its pathogenesis. In this sense, there are already studies that 
correlate external factors such as exposure to sunlight with serum levels of 
vitamin D (VD) and its influence on MS, leaving room for studies that better 
elucidate this association and can promote new therapeutic strategies for this 
inflammatory and neurodegenerative disease. Thus, the present study aims to 
outline and verify the most appropriate and advantageous formulations for the 
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development of nanoparticles containing vitamin D, considering the benefits 
brought by nanoparticulate systems, such as greater bioavailability and stability 
of drugs. Thus, the study seeks to develop and analyze nanoparticles containing 
VD for future application in an animal model of MS. 
 
Keywords: Multiple sclerosis, vitamin D, nanoparticles. 
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TÍTULO: PREPARAÇÕES CULINÁRIAS ELABORADAS A PARTIR DAS 

SEMENTES DE MELÃO PEPINO (CUCUMIS MELO VAR. CANTALUPENSIS 

NAUD) 

Resumo 

As exportações de melão no Brasil abriram espaço no mercado internacional, 
tendo sua maior produção localizada na Região Nordeste nos estados do Ceará-
CE e Rio Grande do Norte-RN. Ademais, outras espécies crioulas também são 
cultivadas no RN, como o melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis 
Naud). O trabalho teve por objetivo avaliar a aplicabilidade do resíduo de melão 
pepino como substituto parcial da farinha convencional em preparações 
culinárias, bem como determinar sua qualidade nutricional e higiênico sanitária, 
assim como das preparações modificadas. Foi desenvolvida uma farinha oriunda 
das sementes de melão pepino, aplicando-a parcialmente a formulações de duas 
preparações, sendo uma doce e outra salgada. Posteriormente, a farinha e as 
preparações modificadas foram submetidas às análises microbiológicas e físico-
químicas, determinando ainda o seu valor energético. Todas as amostras 
apresentaram-se adequadas para o consumo. A farinha apresentou potencial 
conteúdo de fibras (40%), além de uma boa oferta lipídica (20,3%) e proteica 
(18%), tendo as preparações também ricas em fibras (11,6% e 20,2% 
respectivamente). As preparações tiveram um valor calórico próximo ao das 
preparações convencionais, todavia a farinha se mostrou menos calórica quando 
comparada a outras farinhas integrais. Com isso, pode-se observar que a farinha 
apresentou potencial valor nutricional, agregando mais qualidade às 
preparações, bem como comprovando sua aplicabilidade em ambas as 
formulações. 
 
Palavras-chave: Agricultura. Fibra alimentar. Sementes. Sustentabilidade. 

TITLE: CULINARY PREPARATIONS PREPARED FROM PEPINO MELON 

SEEDS (CUCUMIS MELO VAR. CANTALUPENSIS NAUD) 

Abstract 
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Melon exports in Brazil opened up space in the international market, with their 
largest production located in the Northeast Region in the states of Ceará-CE and 
the Rio Grande do Norte-RN. Besides, other Creole species are also grown in 
RN, such as melon cucumber (Cucumis melo var. Cantalupensis Naud). The 
objective of this work was to evaluate the applicability of the cucumber melon 
residue as a partial substitute for conventional flour in culinary preparations, as 
well as to determine its nutritional and sanitary hygienic quality, as well as the 
modified preparations. A flour was developed from cucumber melon seeds, 
partially applying it to formulations of two preparations, one sweet and one salty. 
Subsequently, the flour and modified preparations were subjected to 
microbiological and physical-chemical analyzes, further determining their energy 
value. All samples were suitable for consumption. The flour showed potential fiber 
content (40%), in addition to a good lipid (20.3%) and protein (18%) offer, with 
the preparations also rich in fiber (11.6% and 20.2% respectively). The 
preparations had a caloric value close to that of conventional preparations, 
however the flour proved to be less caloric when compared to other whole flours. 
Thus, it can be seen that the flour showed potential nutritional value, adding more 
quality to the preparations, as well as proving its applicability in both formulations. 

 
 
Keywords: Agriculture. Dietary fiber. Seeds. Sustainability. 
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TÍTULO: Avaliação da contração da musculatura lisa da bexiga em um modelo 

animal de depressão 

Resumo 

A depressão é uma condição psiquiátrica que está associada comumente a 
alterações geniturinários. No entanto, ainda não se sabe se alterações na 
atividade motora da de órgãos do trato geniturinário (como a bexiga) poderiam 
estar relacionadas aos sintomas somáticos observados na depressão. Desta 
forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade motora da bexiga de 
animais submetidos ao desamparo aprendido (modelo animal de depressão 
baseado no estresse). A bexiga de animais controle ou submetidos ao 
desamparo aprendido (fenótipo desamparado ou resiliente) foram usados em 
experimentos funcionais em banho de órgão isolado para avaliar as contrações 
induzidas por KCl 80 mM ou carbacol, e o relaxamento produzido pelo 
isoproterenol. Verificamos que a contração induzida por KCl foi maior na bexiga 
isolada de animais resilientes. O efeito máximo do carbacol foi maior na bexiga 
de animais desamparados e resilientes. Além disso, verificamos um aumento da 
potência do carbacol na bexiga de animais resilientes. O relaxamento produzido 
pelo isoproterenol foi menor nos animais desamparados e resilientes. Em 
conclusão, verificamos que os camundongos resilientes e desamparados 
apresentaram alterações similares na contração ou relaxamento da bexiga. Mais 
estudos são necessários para saber o quanto das alterações encontradas na 
atividade motora da bexiga de animais desamparados ou resiliente são devidos 
ao estresse. 
 
Palavras-chave: desamparo aprendido, contração bexiga. 

TITLE: Evaluation of bladder smooth muscle contraction in an animal model of 

depression 

Abstract 

Depression is a psychiatric condition commonly associated with genitourinary 
symptoms. However, it has not been properly assessed whether changes in the 
smooth muscle contraction of organs from genitourinary tract (i.e. bladder) could 
be related to the somatic symptoms observed in depression. Therefore, this study 
was conducted in order to evaluate the motor activity of bladder isolated from 
mice submitted to learned helplessness (animal model of depression based on 
stress). The bladder from control or animals submitted to learned helplessness 
(both helplessness or resilient phenotype) were isolated and used in functional 
experiments to evaluate the bladder contractions induced by KCl or carbachol, 
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and the relaxations induced by isoproterenol. We found that KCl induced bladder 
contractions were increased in resilient animals. Thus, the maximum effect of 
contractile responses produced by carbachol were augmented in bladder isolated 
from helplessness and resilient animals. The carbachol potency to induce bladder 
contractions was increased in resilient but not altered in helplessness mice. The 
relaxation responses produced by isoproterenol were decreased in helplessness 
and resilient animals. In conclusion, we found similar alterations in the motor 
activity of bladder isolated from helplessness and resilient animals. More studies 
are needed to evaluate whether the alterations found in motor activity of bladder 
from helplessness and resilient animals are related to the stress. 
 
Keywords: Depression disorder, learned helplessness and bladder contraction. 
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TÍTULO: Correlação entre os testes de campo: teste de caminhada de seis 

minutos (TC6’) e teste de caminhada incremental (TCI), para avaliação da 

capacidade funcional em indivíduos com doenças cardiovasculares 

Resumo 

As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de 
morbimortalidade no mundo, acarretando grande impacto na economia, 
sistemas de saúde e seguridade social. É relevante a utilização de medidas 
objetivas de avaliação para determinar a capacidade funcional nos indivíduos 
como os testes de campos considerados submáximos, a fim de melhor avaliar e 
orientar a prescrição de um programa de reabilitação adequado. Objetivo: 
Correlacionar a capacidade funcional de indivíduos com doenças 
cardiovasculares segundo os testes de campo: teste de caminhada de seis 
minutos (TC6’) e teste de caminhada incremental (TCI). Metodologia: Trata-se 
de um estudo observacional analítico transversal, de abordagem quantitativa, 
com a amostra formada por conveniência, composta por indivíduos de ambos os 
gêneros com o diagnóstico de DCV de forma isolada ou combinada. Foram 
coletados os dados pessoais, antropométricos e realizado a avaliação da 
capacidade funcional pelos testes de campo TC6’ e TCI. Resultados: No TC6’, 
os indivíduos apresentaram uma média de desempenho de 85,46% (±6,69) da 
distância prevista para a amostra, já no TCI a média foi de 43,20% (±9,46). 
Conclusão: No TC6’ foi avaliado um bom resultado de acordo com a literatura, já 
no TCI foi observado um valor reduzido da distância prevista percorrida, que é 
um indicativo de risco para eventos cardíacos mas que também pode ser 
explicado pela prevalência de mulheres, em sua maioria de baixa estatura e 
sobrepeso no estudo. 
 
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, testes de campo, capacidade 

funcional. 

TITLE: Correlation between field tests: six-minute walk test (6MWT) and 

incremental walk test (ICT), to assess functional capacity in children with 

cardiovascular diseases. 

Abstract 

Cardiovascular diseases (CVD) are among the main causes of morbidity and 
mortality in the world, causing great impact on the economy, health systems and 
social security. It is relevant to use objective assessment measures to determine 
functional capacity in individuals, such as field tests considered submaximal, in 
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order to better assess and guide the prescription of an adequate rehabilitation 
program. Objective: Correlate the functional capacity of individuals with 
cardiovascular diseases according to the field tests: six-minute walk test (6MWT) 
and incremental walk test (TCI). Methodology: This is a cross-sectional analytical 
observational study, with a quantitative approach, with a sample formed by 
convenience, composed of individuals of both genders with the diagnosis of CVD 
alone or in combination. Personal and anthropometric data were collected and 
functional capacity was assessed using the 6MWT and TCI field tests. Results: 
In the 6MWT ', the subjects had an average performance of 85.46% (± 6.69) of 
the expected distance for the sample, whereas in the TCI the average was 
43.20% (± 9.46). Conclusion: In the 6MWT ', a good result was evaluated 
according to the literature, whereas in the ICT, a reduced value of the predicted 
distance covered was observed, which is indicative of risk for cardiac events but 
which can also be explained by the prevalence of women, in mostly of short 
stature and overweight in the study. 
 
Keywords: Cardiovascular diseases, field tests, functional capacity. 
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TÍTULO: Nuances sobre a aquisição silábica e segmental 

Resumo 

Introdução: Os fonemas do Português Brasileiro são estabilizados até 
determinada faixa etária, seguindo a sequência comum, de forma não-linear e 
gradual. Geralmente, estudos que abordam a aquisição fonológica são 
predominantes na região Sul e Sudeste. Portanto, o objetivo desse estudo foi 
descrever o processo de aquisição fonológica típica de crianças moradoras da 
cidade de Natal/RN e comparar os resultados obtidos com os de outros estudos. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa/qualitativa, com 
levantamento de dados, participaram 8 crianças, de ambos os sexos, com idade 
entre 2 e 5 anos, todos alunos do Núcleo de Educação da Infância (NEI-
Cap/UFRN). A coleta foi obtida através de conversas espontâneas gravadas, 
transcritas e analisadas por meio de estatística descritiva e pelo modelo de 
Padrão de Aquisição de Contrastes e Estruturas (GIACCHINI, 2015). 
Resultados: As plosivas estavam adquiridas até a idade esperada, porém 
ocorreram algumas regressões de uso em alguns sujeitos comprovando o 
aspecto não linear da aquisição fonológica. As fricativas /z/ /ʒ/ /v/ se 
apresentaram nas idades esperadas, porém tiveram a estabilização completa 
em idade mais tardia. Assim como a aquisição das líquidas /X/ e /ɾ/. Conclusão: 
A variante linguística, a depender da região, pode causar uma diferença no 
tempo da estabilização dos fonemas, em especial das líquidas, por isso a 
importância de pesquisas voltadas para esse campo de estudo na região 
potiguar. 
 
  
 
Palavras-chave: Aquisição Fonológica, Desenvolvimento da Linguagem, 

Linguagem Infantil 

TITLE: Nuances on syllabic and segmental acquisition 

Abstract 

Introduction: The phonemes of Brazilian Portuguese are stabilized until a certain 
age, following the common sequence, in a non-linear and gradual way. Generally, 
studies that address phonological acquisition are predominant in the South and 
Southeast regions. Therefore, the objective of this study was to describe the 
process of phonological acquisition typical of children living in the city of Natal/RN 
and compare the results obtained with those of other studies. Methodology: This 
is a quantitative/qualitative survey, with data collection, 8 children of both sexes, 
aged between 2 and 5 years, all students of the Nucleus of Childhood Education 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 585 

 

(NEI-Cap/UFRN), participated. The collection was obtained through spontaneous 
conversations recorded, transcribed, and analyzed by means of descriptive 
statistics and by the Structure and Contrast Acquisition Standard model 
(GIACCHINI, 2015). Results: The plosives were acquired up to the expected age, 
but some use regressions that occurred in some subjects proving the non-linear 
aspect of phonological acquisition. The fricatives /z/ /ʒ/ /v/ presented themselves 
at expected ages, but had complete stabilization at a later age. As well as the 
acquisition of the liquids /X/ and /ɾ/. Conclusion: The linguistic variation, 
depending on the region, can cause a difference in the time of the phonemes 
stabilization, especially the liquids, therefore the importance of researches 
directed to this field of study in the Potiguar region. 
 
Keywords: Phonological Acquisition, Language Development, Child Language 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS 

DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES PARA USO EM 

LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Resumo 

 

Introdução: As disfunções temporomandibulares (DTM) é um conjunto de 
desordens que acometem os músculos mastigatórios, a articulação 
temporomandibular (ATM) e/ou estruturas associadas. No entanto, dados 
epidemiológicos dessa condição ainda se apresentam escassos. Objetivo: o 
estudo teve como objetivo desenvolver e validar um instrumento de avaliação e 
diagnóstico de DTM de fácil aplicabilidade para estudos epidemiológicos 
nacionais. Metodologia: para o planejamento e desenvolvimento do instrumento 
foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados MEDLINE, EMBASE, 
LILACS, SciELO e Cochrane para seleção dos itens mais relevantes 
relacionados aos sinais e sintomas mais frequentes da DTM e os elementos 
chaves que devem ser utilizados no seu diagnóstico. A primeira versão do 
instrumento, então, foi enviada por correspondência eletrônica a 30 experts, de 
DTM e de epidemiologia, para julgarem a adequação das questões em 
diagnosticar a presença de DTM. A validade inicial foi conferida através do Índice 
de Validade de Conteúdo por Item (IVC-I) e análise qualitativa das justificativas. 
Resultados esperados: após a análise das avaliações, espera-se um instrumento 
de diagnóstico de DTM que seja capaz de apontar se o paciente é ou não 
portador dessa condição, bem como a origem e a severidade da disfunção. Além 
disso, pretende-se que este tenha uma aplicabilidade no diagnóstico 
epidemiológico, a fim de promover ações de controle e tratamento dessas 
disfunções no SUS. 

 
 
Palavras-chave: Transtornos da articulação 

temporomandibular,Diagnóstico,Epidemiologia 

TITLE: DEVELOPMENT OF A TOOL FOR THE EVALUATION OF 

TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTIONS FOR USE IN EPIDEMIOLOGICAL 

SURVEYS 

Abstract 
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Introduction: Temporomandibular dysfunction (TMD) is a set of disorders that 
affect the masticatory muscles, the temporomandibular joint (TMJ), and/or 
associated structures. However, epidemiological data on this condition are still 
scarce. Objective: The study aimed to develop and validate a tool for TMD 
evaluation and diagnosis that is easy to apply for national epidemiological 
studies. Methodology: For the planning and development of the instrument a 
literature review was conducted in the MEDLINE, EMBASE, LILACS, SciELO, 
and Cochrane databases to select the most relevant items related to the most 
frequent signs and symptoms of TMD and the key elements that should be used 
in its diagnosis. The first version of the instrument was then sent by electronic 
mail to 30 TMD and epidemiology experts to judge the appropriateness of issues 
in diagnosing the presence of TMD. The initial validity was checked utilizing the 
Content Validity Index per Item (IVC-I) and qualitative analysis of the 
justifications. Expected results: after the analysis of the evaluations, a TMD 
diagnostic tool is expected to be able to point out whether or not the patient has 
this condition, as well as the origin and severity of the dysfunction. Also, it is 
intended that it has applicability in the epidemiological diagnosis, to promote 
actions of control and treatment of these dysfunctions in SUS. 

 
 
Keywords: Temporomandibular Joint Disorders, Diagnosis, Epidemiology. 
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TÍTULO: Empreendedorismo científico e o gerenciamento de informações de 

pesquisa 

Resumo 

O projeto de pesquisa denominado “Empreendedorismo científico e o 
gerenciamento de informações de pesquisa”, de orientação do professor 
Henrique Rocha de Medeiros e da professora Carla da Costa Fernandes 
Curvelo, tem como objetivo principal a criação de um sistema web para o 
armazenamento e análise de amostras de rebanhos de produção animal. Os 
dados armazenados no banco de dados são obtidos pela equipe do Laboratório 
de Parasitologia Animal da Escola Agrícola de Jundiaí para o controle sanitário 
de rebanhos de produção animal, principalmente em ruminantes - ovinos, 
caprinos e bovinos. As doenças parasitárias são um problema de saúde pública, 
causam problemas ambientais e afetam negativamente a economia rural. Por 
esses motivos, o controle delas é de extrema importância. Infecções por 
helmintos, por exemplo, podem causar anemia e redução de peso, o que afeta 
no potencial reprodutivo e produtivo, e em casos extremos levam o animal a 
óbito. Além disso, o menor desempenho de animais doentes ocasiona a não 
comercialização de leite e carne em animais tratados e em tratamento o que 
atinge a economia rural. Partindo desses pontos, o projeto em desenvolvimento 
busca desenvolver uma aplicação que sirva como ferramenta de apoio 
epidemiológico a partir da organização de informações de diagnósticos de 
doenças parasitárias. 
 
Palavras-chave: controle sanitário, animais ruminantes, sistema web. 

TITLE: Scientific entrepreneurship and research information management 

Abstract 

The research project called "Scientific entrepreneurship and research information 
management", guided by professor Henrique Rocha de Medeiros and professora 
Carla da Costa Fernandes Curvelo has as main objective the creation of a web 
system for the storage and analysis of animals production herd samples. The 
data stored in the database are obtained by the team from Animal Parasitology 
Laboratory of Escola Agrícola de Jundiaí for the sanitary control of animals 
production herd mainly in ruminants - sheep, goats and cattle. Parasitic diseases 
are a public health problem, cause environmental problems and negatively affect 
the rural economy. For these reasons, control of them is extremely important. 
Helminth infections, for example, can cause anemia and weight reduction, which 
affects reproductive and productive potential, and in extreme cases, the animal 
dies. In addition, the lower performance of sick animals leads to the non-
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commercialization of milk and meat in treated and under treatment animals, which 
affects the rural economy. Starting from these points, the project developing 
seeks to develop an application that serves as an epidemiological support tool 
based on the organization of information on diagnoses of parasitic diseases. 
 
Keywords: sanitary control, ruminat animals, web system. 
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TÍTULO: Processos de avaliação adotados pelas iniciativas de educação 

interprofissional em saúde: um ensaio teórico reflexivo 

Resumo 

A abordagem interprofissional tem sido apresentada como uma prática padrão-
ouro pra o atendimento ideal as necessidades de saúde do paciente. Avaliar os 
modelos de educação interprofissional ainda é difícil e complexo. Assim, este 
trabalho pretende realizar um mapeamento de estratégias de avaliação adotadas 
na literatura, bem como analisar sobre potencialidades e fragilidades do 
processo. O estudo foi seguiu os seguintes passos: definição de um tópico ou 
tema; definição dos termos de buscas e bancos de dados; análise e avaliação 
das fontes das informações; organização e síntese da literatura; escrita, análise 
e refinamento da pesquisa. A literatura indica que a Educação Interprofissional 
(EIP) demonstrou implicações positivas no âmbito da saúde. Observou-se 
predominância dos métodos qualitativos e quantitativos de avaliação. Acrescido 
a isso, ressalta-se um número limitado de ferramentas bem validadas para a EIP. 
Avaliar na EIP só é válido se for possível analisar melhorias na prática 
colaborativa dos estudantes nos âmbitos da comunicação, resolução de 
conflitos, trabalho em equipe, dentre outros. A implementação de um processo 
de avaliação em EIP apresenta consideráveis desafios, dentre os quais: 
cooperação entre corpo docente de várias profissões e alunos, disponibilidade 
de tempo e organização de uma programação adequada. Assim, é possível 
fortalecer as relações profissionais, o sistema de saúde e garantir um cuidado 
efetivo e orientado para a população. 
 
Palavras-chave: Educação Interprofissional; Avaliação Educacional, Ensino 

Superior 

TITLE: Evaluation processes adopted by interprofessional education iniatives: 

reflective theoretical essay 

Abstract 

 

The interprofessional approach has been presented as a gold standard practice 
for the ideal care of the patient's health needs. Evaluating the models of 
interprofessional education is still difficult and complex. Thus, this work intends 
to map the evaluation strategies adopted in the literature, as well as to analyze 
the potential and weaknesses of the process. The study followed the following 
steps: definition of a topic or theme; definition of search terms and databases; 
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analysis and evaluation of information sources; organization and synthesis of 
literature; research writing, analysis and refinement. The literature indicates that 
Interprofessional Education (IPE) has shown positive implications in the area of 
health. There was a predominance of qualitative and quantitative assessment 
methods. In addition, there is a limited number of well-validated tools for IPE. 
Evaluating at EIP is only valid if it is possible to analyze improvements in students' 
collaborative practice in the areas of communication, conflict resolution, 
teamwork, among others. The implementation of an evaluation process in EIP 
presents considerable challenges, among which: cooperation between faculty 
from various professions and students, availability of time and organization of an 
adequate schedule. Thus, it is possible to strengthen professional relationships, 
the health system and guarantee effective and targeted care for the population. 

 
 
Keywords: Interprofessional Education; Educational Evaluation, Higher 

Education 
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TÍTULO: A fotobiomodulação estimula a proliferação e viabilidade de pré-

osteoblastos cultivados sobre filmes de ácido polilático. 

Resumo 

O estudo teve como objetivo verificar a eficácia do laser de baixa intensidade na 
proliferação e viabilidade de pré-osteoblastos MC3T3-E1 cultivados em filmes de 
ácido polilático (PLA). Os filmes produzidos foram caracterizados em termos de 
espessura, morfologia e nanotopografia. As células MC3T3-E1 foram cultivadas 
em três grupos: Controle (plástico da placa de cultivo), PLA e PLA + Laser. Este 
último grupo sofreu irradiação com laser de diodo (potência de 30 mW, 
comprimento de onda de 660 nm e densidade de energia de 4,0 J/cm²). A 
viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio Live/Dead e os eventos do ciclo 
celular por citometria de fluxo, enquanto a distribuição das células na superfície 
dos filmes foi avaliada por MEV. Os filmes produzidos apresentaram superfície 
lisa e regular, com rugosidade superficial média de 21,43 nm. Os resultados dos 
ensaios Live/Dead indicaram aumento da viabilidade celular no grupo PLA + 
Laser, que também apresentou maior porcentagem de células nas fases 
proliferativas do ciclo celular (S e G2/M). Esses achados foram confirmados pela 
maior densidade celular observada no grupo PLA + Laser através da análise por 
MEV. As evidências deste estudo corroboram a ideia de que a fotobiomodulação 
aumenta a proliferação de células MC3T3-E1 nas superfícies do PLA, sugerindo 
que ele pode ser potencialmente aplicado na engenharia de tecidos ósseos. 
 
Palavras-chave: Biomateriais. Laser. Proliferação celular. Viabilidade Celular 

TITLE: Photobiomodulation stimulates the proliferation and viability of pre-

osteoblasts cultured on polylactic acid films 

Abstract 

This study aimed to verify the efficacy of low-level laser irradiation on the 
proliferation and viability of MC3T3-E1 preosteoblasts cultured on poly(lactic) 
acid (PLA) films. The produced films were characterized in terms of thickness, 
surface morphology and nanotopography. The MC3T3-E1 cells were cultured as 
three different groups: Control (plastic surface of culture plate), PLA, and PLA + 
Laser. The latter group was irradiated with a diode laser (30 mW power, 660 nm 
wavelength and 4.0 J/cm² energy density). Cell viability was assessed by the 
Live/Dead assay and cell cycle events were analyzed by flow cytometry. Cell 
distribution on film surface was assessed by SEM. The produced films displayed 
a smooth and regular surface, with an average surface roughness of 21.43 nm. 
The results of Live/Dead assay indicate increased cell viability in the PLA + Laser 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 593 

 

group, that also presented a higher percentage of cells in the proliferative cell 
cycle phases (S and G2/M). These findings were also confirmed by the higher 
cell density observed in the PLA + Laser group through SEM images. The 
evidence from this study supports the idea that photobiomodulation increases the 
proliferation of MC3T3-E1 cells on PLA surfaces, suggesting that it can be 
potentially applied in bone tissue engineering. 
 
Keywords: Biomaterials. Laser. Cell proliferation. Cell viability. 
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TÍTULO: COMO A INTERAÇÃO ENTRE FLORES E FOLHAS AFETAM A 

DECOMPOSIÇÃO? 

Resumo 

 

A qualidade do detrito é um importante aspecto para a taxa de decomposição. 
Dentre os mecanismos presentes no processo de decomposição da matéria 
orgânica está o priming effect (PE) ocorre por meio de relações não aditivas entre 
a matéria orgânica lábil (MOL) e a mais refratária (MOR) regulada por atividades 
microbianas. Esse fenômeno tem sido largamente estudado, contudo, não 
existem estudos que busquem analisar a influência entre detritos foliares (MOR) 
e florais (MOL) na direção, ocorrência e simetria do PE. Além disso,há pouca 
informação sobre como a proporção relativa de MOR e MOL influenciam as 
propriedades de PE. Assim, nosso objetivo foi experienciar como a proporção 
relativa de detritos florais e foliares pode influenciar a magnitude, direção do PE 
e sua ocorrência dentro de ecossistemas terrestres e aquáticos. Como resultado 
vimos que a direção e ocorrência do PE foi vista nos dois ambientes, nos quais 
a interação entre detritos acelerou a decomposição. Resultados positivos na 
estimulação da decomposição em monocultura dos detritos foliares e florais em 
mistura. Foram encontradas maiores teores de K, P e N e capacidade de 
retenção de água em detritos florais. A relação entre esses diferentes detritos 
pode resultar em impactos na ciclagem de nutrientes em diferentes escalas 
espaciais. 

 
 
Palavras-chave: priming effect, efeitos sinérgicos, qualidade do detrito 

TITLE: HOW DOES THE INTERACTION BETWEEN FLOWERS AND LEAVES 

AFFECT DECOMPOSITION? 

Abstract 

The quality of the waste is an important aspect of the rate of decomposition. 
Among the mechanisms present in the decomposition process of organic matter 
is the priming effect (PE) occurs through non-additive relationships between 
labile organic matter (MOL) and the most refractory (MOR) regulated by microbial 
activities. This phenomenon has been widely studied, however, there are no 
studies that seek to analyze the influence between leaf debris (MOR) and floral 
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debris (MOL) in the direction, occurrence and symmetry of PE. In addition, there 
is little information on how the relative proportion of MOR and MOL influence the 
properties of PE. Thus, our objective was to experience how the relative 
proportion of floral and leaf debris can influence the magnitude, direction of PE 
and its occurrence within terrestrial and aquatic ecosystems. As a result, we saw 
that the direction and occurrence of PE was seen in both environments, in which 
the interaction between debris accelerated the decomposition. Positive results in 
stimulating the decomposition in monoculture of leaf and floral debris in mixture. 
Higher K, P and N contents and water retention capacity in floral debris were 
found. The relationship between these different debris can result in impacts on 
nutrient cycling at different spatial scales. 
 
Keywords: priming effect, synergistic effects, debris quality 
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TÍTULO: Avaliação morfológica do pulmão em ratos diabéticos induzidos por 

STZ tratados com s-metilcisteína 

Resumo 

 

Introdução: A S-metilcisteína (SMC) tem sido investigada devido aos efeitos 
positivos atribuídos as funções antidiabética, antioxidante e anti-inflamatória. 
Objetivo: Avaliar a propriedade antidiabética e alterações morfológicas do 
pulmão de ratos diabéticos tratados com SMC. Metodologia: Foram utilizados 
25 ratos Wistar para indução da DM experimental utilizando a estreptozotocina 
(STZ) (50 mg/kg via i.p.) e divididos nos grupos CT: grupo controle; DM: grupo 
de ratos diabéticos induzidos por STZ e DMSM: grupo de ratos diabéticos 
induzidos por STZ tratados com SMC. A SMC (200mg/kg) foi administrada por 
gavagem diariamente por 30 dias consecutivos. As variáveis analisadas 
incluíram parâmetros metabólicos, morfológico e morfométrico do pulmão. 
Resultados: Os parâmetros bioquímicos revelaram que os animais tratados com 
SMC reduziram de forma significativa a glicemia, os níveis de triglicerídeos e 
VLDL quando comparado aos animais diabéticos. Quanto a morfologia, foi 
observado que os animais diabéticos apresentaram fibrose, aumento da 
espessura dos septos, redução da área respiratória e, consequentemente,perda 
da arquitetura pulmonar e após o tratamento com SMC ocorreu melhora nas 
alterações morfológicas do pulmão provocadas pela STZ. Conclusão: Os 
resultados mostraram que o tratamento com SMC obteve efeitos positivos na 
morfologia do tecido pulmonar, glicemia e perfil lipídico. Estes resultados 
sugerem que a SMC possui efeito protetor na diabetes mellitus induzida por STZ. 

 
 
Palavras-chave: Diabetes melllitus. S-metilcisteína. Morfologia. Pulmão. 

TITLE: Morphological evaluation of the lung in diabetic rats induced by STZ 

treated with s-methylcysteine 

Abstract 
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Introduction: S-methylcysteine (SMC) has been investigated due to the positive 
effects on DM attributed to the antidiabetic, antioxidant and anti-inflammatory 
functions. Objective: To evaluate the antidiabetic properties and morphological 
changes of the lung of diabetic rats treated with SMC. Methodology: 25 Wistar 
rats were used to induce experimental DM using streptozotocin (STZ) (50 mg / 
kg via i.p.) and divided into CT groups: control group; DM: group of diabetic rats 
induced by STZ and DMSM: group of diabetic rats induced by STZ treated with 
SMC. SMC (200mg / kg) was administered by gavage daily for 30 consecutive 
days. The variables analyzed included metabolic, morphological and 
morphometric parameters of the lung. Results: Biochemical parameters 
revealed that animals treated with SMC significantly reduced blood glucose, 
triglyceride and VLDL levels when compared to diabetic animals. As for 
morphology, it was observed that diabetic animals presented fibrosis, increased 
septa thickness, reduced respiratory area and, consequently, loss of pulmonary 
architecture and after treatment with SMC there was an improvement in the 
morphological changes of the lung caused by STZ. Conclusion: The results 
showed that treatment with SMC had positive effects on lung tissue morphology, 
blood glucose and lipid profile. These results suggest that SMC has a protective 
effect on STZ-induced diabetes mellitus. 

 
 
Keywords: Diabetes mellitus. S-methylcysteine. Morphology. Lung. 
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TÍTULO: ANÁLISE CLÍNICA E MORFOLÓGICA DAS ALTERAÇÕES 

OBSERVADAS EM LÁBIO DE PACIENTES COM QUEILITE ACTÍNICA 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: A exposição crônica ao sol e à radiação ultravioleta (UV) 
desencadeia alterações celulares importantes com consequente 
desenvolvimento de processos patológicos tanto na pele como no tecido de 
revestimento labial. Nós lábios leva ao desenvolvimento da Queilite Actínica 
(QA), uma condição inflamatória importante, classificada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como uma desordem potencialmente maligna. 
OBJETIVO: Avaliar o perfil clínico dos pacientes e os aspectos morfológicos da 
Queilite actínica, como sexo, idade, características da lesão, tempo de exposição 
solar e uso de fatores de proteção. METODOLOGIA: Estudo retrospectivo, 
transversal e observacional. A amostra intencional e não probabilística, a qual 
foi constituída de 30 casos de QA diagnosticados no Serviço de Estomatologia 
da UFRN, cujo material histopatológico e ficha clínica encontra-se arquivado no 
Serviço de Anatomia Patológica do Departamento de Odontologia da UFRN. 
RESULTADOS: A amostra foi constituída predominantemente por indivíduos do 
sexo masculino (85,3%), com idade igual ou superior a 40 anos (94,1%), da raça 
branca (76,5%) e com exposição ocupacional ao sol (85,3%). As características 
clínicas mais frequentemente encontradas foram mancha branca, perda da 
demarcação entre o lábio e a pele, ressecamento e descamação. CONCLUSÃO: 
O perfil clínico mais prevalente dos pacientes com QA são homens, acima dos 
40 anos, da etnia branca e que foram submetidos a uma exposição solar crônica. 

 
 
Palavras-chave: Queilite Actínica; Raios Ultravioleta; Lábio. 

TITLE: CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE CHANGES 

OBSERVED IN THE LIP OF PATIENTS WITH ACTINIC CHEILITIS 

Abstract 

 

INTRODUCTION: Chronic exposure to the sun and ultraviolet (UV) radiation 
triggers important cellular changes with the development of pathological 
processes in both skin and lip-lining tissue. Us lips leads to the development of 
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Actinic Cheilitis (QA), an important inflammatory condition, applied by the World 
Health Organization (WHO) as a potentially malignant disorder. OBJECTIVE: To 
evaluate the clinical profile of patients and the morphological aspects of actinic 
cheilitis, such as sex, age, lesion characteristics, time of sun exposure and use 
of protective factors. METHODOLOGY: Retrospective, cross-sectional and 
observational study. The intentional and non-probabilistic sample, which 
consisted of 30 cases of QA diagnosed at the UFRN Stomatology Service, whose 
histopathological material and clinical record is filed at the Pathological Anatomy 
Service of the UFRN Dentistry Department. RESULTS: The sample was 
predominantly male (85.3%), aged 40 years or older (94.1%), white (76.5%) and 
occupational sun exposure (85, 3%). The most frequently found clinical features 
were white spot, loss of lip-skin demarcation, dryness and peeling. 
CONCLUSION: The most prevalent clinical profile of the patients was men, over 
40 years old, of white ethnicity and who underwent chronic sun exposure, being 
extremely important to warn of the need to use methods of protection against 
solar radiation. 

 
 
Keywords: Actinic Cheilitis; Ultraviolet Rays; Lip. 
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TÍTULO: Construção de software para o follow up na puericultura. 

Resumo 

Introdução: A busca para reduzir a mortalidade infantil não é algo recente, desde 
a década de 80 que o Ministério da Saúde (MS) em parceria com outros órgãos 
buscam minimizar tal problemática através de leis e protocolos. Objetivo: o 
objetivo da pesquisa é construir um software em saúde da criança com base na 
proposta de follow up em Puericultura na Atenção Primária à Saúde (APS) como 
ferramenta inovadora no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para 
orientação de uma prática clínica correta e direcionada que contribua na redução 
de indicadores de morbidade e mortalidade. Metodologia: estudo 
epidemiológico, prospectivo e de coorte realizado na cidade de Natal/RN.Foram 
realizadas consultas de enfermagem voltadas para a puericultura no período de 
agosto de 2019 a dezembro de 2019, tendo como público alvo as crianças que 
integram as quatro equipes e cadastradas no banco de dados de cada micro-
área da UBS. Resultados: Após coleta e tabulação dos dados percebeu-se que 
os meses de Outubro e Novembro corresponderam respectivamente ao maior 
número de consultas realizadas, sendo as consultas de Crescimento e 
Desenvolvimento (CeD) e retornos as principais dentre as demais. Patologias do 
aparelho respiratório são as principais causas de morbidade entre as crianças 
consultadas. Conclusão: Diante dos resultados expostos, faz-se necessário a 
construção e implementação do software para o follow up na puericultura como 
ferramenta a auxiliar na redução da morbimortalidade infantil. 
 
Palavras-chave: Morbimortalidade infantil, follow up na puericultura, software. 

TITLE: Construction of software for childcare follow up. 

Abstract 

Introduction: The search to reduce infant mortality is not recent, since the 1980s 
that the Ministry of Health (MS) in partnership with other agencies has sought to 
minimize this problem through laws and protocols. Objective: the objective of the 
research is to build software for children's health based on the proposal for follow-
up in Childcare in Primary Health Care (PHC) as an innovative tool within the 
scope of the Unified Health System (SUS) to guide a clinical practice correct and 
targeted approach that contributes to the reduction of morbidity and mortality 
indicators. Methodology: epidemiological, prospective and cohort study carried 
out in the city of Natal / RN. Nursing consultations were carried out focused on 
childcare in the period from August 2019 to December 2019, with the target 
audience of children who are part of the four teams and registered in the database 
of each UBS micro-area. Results: After data collection and tabulation, it was 
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noticed that the months of October and November corresponded respectively to 
the largest number of consultations, with Growth and Development (CeD) 
consultations and returns being the main among the others. Respiratory system 
pathologies are the main causes of morbidity among the children consulted. 
Conclusion: In view of the exposed results, it is necessary to build and implement 
software for follow-up in childcare as a tool to help reduce child morbidity and 
mortality. 
 
Keywords: Infant morbidity and mortality, child care follow up, software. 
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TÍTULO: CENÁRIO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA EM UM ESTADO DO 

NORDESTE BRASILEIRO 

Resumo 

Trata-se de estudo exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa e 
dados retrospectivos. presentar o cenário da violência autoprovocada no Estado 
do Rio Grande do Norte.Os dados foram obtidos entre os meses de maio a junho 
de 2019, do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) - Fichas 
de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada disponibilizadas pela 
Secretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde 
por meio do portal eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único 
de Saúde (DATASUS). A população compreende todas as pessoas que foram 
atendidas e notificadas nos serviços próprios e conveniados ao SUS, por causa 
de violência autoprovocada entre 2015 e 2018 no RN.A violência autoprovocada 
representa um sério problema na saúde pública. Esse evento ocorre quando a 
própria pessoa provoca lesões em si mesma, como nos casos de suicídio, 
tentativa de suicídio e autoflagelação. Portanto, é o ato humano de tentar ou de 
causar a cessação da própria vida (BRASIL, 2015). 
 
Palavras-chave: Violência autoprovocada, jovens, suicídio 

TITLE: SCENARIO OF SELF-ADVOCATED VIOLENCE IN A NORTHEAST 

BRAZILIAN STATE 

Abstract 

This is an exploratory and descriptive study, with a quantitative approach and 
retrospective data. present the scenario of self-inflicted violence in the State of 
Rio Grande do Norte. The data were obtained between the months of May and 
June 2019, from the Information System for Notifiable Diseases (SINAN) - 
Interpersonal / Self-Provoked Violence Notification Sheets provided by Health 
Surveillance Secretariat of the State and Municipal Health Secretariat through the 
electronic portal of the Informatics Department of the Unified Health System 
(DATASUS). The population comprises all the people who were served and 
notified at the SUS own services and services, due to self-provoked violence 
between 2015 and 2018 in Rio Grande do NorteSelf-inflicted violence represents 
a serious public health problem. This event occurs when the person himself 
causes injuries in himself, as in cases of suicide, attempted suicide and self-harm. 
Therefore, it is the human act of trying or causing the cessation of life itself. 
 
Keywords: Self-inflicted violence, youth, suicide 
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TÍTULO: Os Efeitos da Exposição Embrionária ao Ácido Valpróico no 

Desenvolvimento de Vocalizações e no Comportamento Social em 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 caráter 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 ácido valpróico (VPA) através de injeções intravenosas. Os filhotes 
gerados foram expostos a somente um tutor para avaliar o aprendizado do canto. 
Nossos resultados preliminares indicam que a exposição ao VPA (20mg/ml) no 
período embrionáriopode 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: Ácido valpróico. Autismo. Transtornos do espectro autista. 

Aprendizado 

TITLE: The Effects of Embryonic Exposure to Valproic Acid on Vocational 

Development and Social Behavior in Zebra Finch 

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 ASD-linked genes. 
However, animal models approaching one gene at a time still fail to model broad 
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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. Song learning 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. 
Our preliminary results indicate that a single VPA exposure (20mg/ml) in the 
embryonic period 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: valproate, vocal learning, autism, autism spectrum disorders. 
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TÍTULO: Percepções dos estudantes sobre as contribuições da Educação 

Interprofissional em Saúde: uma revisão da literatura 

Resumo 

 

A Educação Interprofissional em Saúde vem se mostrando hodiernamente como 
eficaz ferramenta de aprimoramento da formação de profissionais dessa área, 
com vistas a garantir o melhor cuidado possível a todos usuários e pacientes dos 
mais diversos serviços de saúde. É nessa perspectiva que surgem os programas 
e cursos de Educação Interprofissional, em diversos países, já havendo notáveis 
evidências científicas do sucesso dessa metodologia de ensino. O presente 
trabalho busca fazer uma revisão de literatura do tipo narrativa, focando nas 
impressões e reações de estudantes de cursos de Saúde inseridos em Educação 
Interprofissional, acerca do quão impactante é esse tipo de abordagem 
pedagógica na formação de profissionais mais comprometidos e capacitados 
para oferecer o cuidado ideal, compatível com o que se vislumbra como 
dignidade humana. Após tal revisão, foi possível concluir que, em geral, os 
estudantes de Saúde reconhecem a importância da educação e da colaboração 
interprofissional, bem como que a incorporação longitudinal da Educação 
Interprofissional em currículos de educação em Saúde, garantirá que os 
profissionais de Saúde que adentrarem na força de trabalho tenham adquirido 
competências e habilidades necessárias para trabalhar em equipes 
colaborativas, a fim de oferecer o melhor cuidado possível aos atendidos. 

 
 
Palavras-chave: Educação Interprofissional. Narrativa Pessoal. Pessoal de 

Saúde. 

TITLE: Students' perceptions of the contributions of Interprofessional Health 

Education: a literature review 

Abstract 

 

Interprofessional Health Education is proving itself today as an effective tool for 
improving the training of professionals in this area, with a view to ensuring the 
best possible care for all users and patients of the most diverse health services. 
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It is in this perspective that the programs and courses of Interprofessional 
Education emerge, in several countries, with notable scientific evidence of the 
success of this teaching methodology. The present work seeks to do a narrative 
literature review, focusing on the impressions and reactions of students of Health 
courses in Interprofessional Education, about how impactful this type of 
pedagogical approach is in the formation of more committed and qualified 
professionals to offer the ideal care, compatible with what is seen as human 
dignity. After such a review, it was possible to conclude that, in general, Health 
students recognize the importance of education and interprofessional 
collaboration, as well as that the longitudinal incorporation of Interprofessional 
Education in Health education curricula, will ensure that Health professionals who 
enter in the workforce have acquired the competences and skills necessary to 
work in collaborative teams, in order to offer the best possible care to those 
served. 

 
 
Keywords: Interprofessional Education. Personal Narrative. Health Personnel. 
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TÍTULO: Avaliação Longitudinal da Cirurgia de Recobrimento Radicular 

utilizando enxerto de tecido conjuntivo e matriz de colágeno 

Resumo 

 

O objetivo desse estudo foi comparar o enxerto de tecido conjuntivo (TC) 
subepitelial e uma matriz de colágeno (MC) no recobrimento radicular (RR) de 
recessões gengivais (RG) unitárias em fenótipo gengival (FG) fino, em 12 meses 
de acompanhamento. Foi realizado um ensaio clínico controlado randomizado, 
duplo cego, de boca dividida em 28 pacientes com RG bilaterais submetidos à 
cirurgia para RR, através do retalho estendido associado ao ETCSE ou MC. 
Foram avaliados profundidade de sondagem, recessão gengival (RG), nível 
clínico de inserção (NCI), mucosa ceratinizada e sangramento à sondagem, 
espessura gengival (EG) e alteração do FG, dor pós-operatória (DPO) e 
qualidade de vida (QV) no baseline, seis e doze meses após a cirurgia. Os dados 
foram analisados através dos testes de Friedman, Wilcoxon, Mann-Whitney, Qui-
quadrado, McNemar, ANOVA e teste t, com nível de significância de 5%. 28 
indivíduos foram incluídos e observadas reduções estatisticamente significativas 
para a RG e NCI nos dentes que receberam os enxertos (p<0,001), na análise 
intragrupo, em ambos os grupos de tratamento, nos períodos avaliados. Além 
disso, houve aumento significativo da mucosa ceratinizada (p<0,001) e EG 
(p<0,001) para os grupos MC e TC, respectivamente, com diferença significativa 
entre estes. Os tratamentos resultaram em melhoria dos parâmetros clínicos 
avaliados em 12 meses de acompanhamento. A MC representa uma excelente 
alternativa ao TC no tratamento de RG unitárias em FG fino. 

 
 
Palavras-chave: Recessão Gengival. Matriz de Colágeno. Recobrimento 

Radicular. 

TITLE: Longitudinal evaluation of Root Coverage Surgery using connective tissue 

graft and collagen matrix 

Abstract 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 608 

 

The aim of this study was to compare the subepithelial connective tissue graft 
(CTG) and a collagen matrix (CMX) in the root coverage (RC) of single gingival 
recessions (GR) in thin gingival phenotype (GF), over 12 months of follow-up. A 
randomized, double-blind, controlled clinical trial with a split-mouth was 
performed on 28 bilateral GR patients undergoing RC surgery, using the coronally 
advanced flap with CTG or CMX. Probing depth, gingival recession (GR), clinical 
level of insertion (NCI), keratinized tissue and bleeding on probing, gingival 
thickness (GT) and FG alteration, postoperative pain (DPO) and quality of life 
(QOL) were evaluated at baseline, six and twelve months after surgery. Data 
were analyzed using the Friedman, Wilcoxon, Mann-Whitney, Chi-square, 
McNemar, ANOVA and t tests, with a 5% significance level. 28 individuals were 
included and observed statistically significant reductions for GR and NCI in the 
teeth that received the grafts (p <0.001), in the intragroup analysis, in both 
treatment groups, in the evaluated periods. In addition, there was a significant 
increase in keratinized mucosa (p <0.001) and GT (p <0.001) for the CMX and 
CTG groups, respectively, with a significant difference between them. The 
treatments resulted in improvement of the clinical parameters evaluated in 12 
months of follow-up. CMX represents an excellent alternative to CTG in the 
treatment of single GR in fine GF. 

 
 
Keywords: Gingival Recession. Collagen Matrix. Root Coverage. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA INTERAÇÃO ENTRE A PROTEÍNA XPC E MIRNAS EM 

RESPOSTA AO ESTRESSE OXIDATIVO 

Resumo 

Lesões na estrutura do DNA são comuns, contudo, são corrigidas por 
mecanismos de reparo de DNA. A via de reparo por excisão de nucleotídeos 
(NER), por exemplo, é responsável pela correção de danos volumosos ao DNA. 
Na via NER, a proteína XPC é importante para o reconhecimento da lesão. Na 
literatura, além da atividade de reparo de DNA, XPC também é investigada em 
outras funções. Nesse sentido, nosso grupo de laboratório consegui obter 
resultados associando XPC com níveis de expressão gênica de miRNAs. Logo, 
nesse trabalho, conseguimos identificar alguns grupos de miRNAs 
superexpressos e subexpressos em linhagens celulares deficientes e 
proficientes em reparo de DNA, logo após o tratamento ao estresse oxidativo. 
 
Palavras-chave: XPC; miRNA; Reparo do DNA; Estresse Oxidativo; Xeroderma 

pigmentosum; 

TITLE: ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN PROTEIN XPC AND 

MIRNAS IN RESPONSE TO OXIDATIVE STRESS 

Abstract 

DNA damage are common and naturally corrected by DNA repair mechanisms. 
The NER pathway is used to correct bulky DNA damage. The XPC repair protein 
is extremely important for this pathway, mainly for the recognition of the lesion. 
In the literature, in addition to DNA repair activity, XPC is also investigated in 
other functions. Our laboratory was able to obtain results by associating XPC with 
levels of miRNA gene expression. Therefore, in this work, we were able to identify 
some groups of overexpressed and underexpressed miRNAs in cell lines 
deficient and proficient in DNA repair, after treatment with oxidative stress. 
 
Keywords: XPC. miRNA. DNA Repair. Oxidative stress. Xeroderma 

pigmentosum. 
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TÍTULO: Desenvolvimento do Sistema de Análises do Teste de Tetrazólio em 

Sementes de Soja 

Resumo 

A cultura da soja é importante para o desenvolvimento da indústria alimentícia, 
pecuária e energética do país. Para garantir um bom rendimento no campo, 
plantas uniformes e maiores taxas de produtividade, é necessário utilizar 
sementes de qualidade. Através de testes laboratoriais é possível analisar as 
sementes a fim de extrair fatores que determinam seu desenvolvimento 
germinativo. Os dados obtidos nestes testes definem padrões de controle 
durante as etapas de colheita, transporte, beneficiamento e armazenamento das 
sementes. Dentre estes, o mais utilizado no país é o teste de tetrazólio graças a 
sua velocidade e eficiência na análise. O teste é o mais eficaz dentre os métodos 
tradicionais, entretanto discrepância entre os resultados e o tempo gasto na 
análise do teste o tornam ineficiente. Neste trabalho foi desenvolvido um método 
automático, utilizando técnicas de processamento digital de imagens (PDI), para 
a classificação de lotes de sementes de soja pelo teste de tetrazólio. Suas 
comparações com os métodos tradicionais mostraram que a análise automática 
executada pelo sistema possui um índice de erro similar aos de um analista, 
porém permite que o teste seja executado mais rapidamente já que processa, 
em um mesmo período de tempo, 10 vezes mais sementes que o teste manual 
feito pelo analista. 
 
Palavras-chave: Processamento de Imagens; Glycine max; Automação. 

TITLE: Development of the Tetrazolium Test Analysis System for Soybean Seeds 

Abstract 

The cultivation of soy is important for the development of the country's food, 
livestock and energy industries. To ensure good yield in the field, uniform plants 
and higher productivity rates, it is necessary to use quality seeds. Through 
laboratory tests it is possible to analyze the seeds in order to extract factors that 
determine their germinative development. The data obtained in these tests define 
control standards during the stages of harvesting, transportation, processing and 
storage of seeds. Among these, the most used in the country is the tetrazolium 
test thanks to its speed and efficiency in the analysis. The test is the most 
effective among traditional methods, however the discrepancy between the 
results and the time spent on analyzing the test makes it inefficient. In this work, 
an automatic method was developed, using digital image processing (PDI) 
techniques, for the classification of soybean seed lots by the tetrazolium test. 
Their comparisons with traditional methods showed that the automatic analysis 
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performed by the system has an error rate similar to that of an analyst, but allows 
the test to be performed more quickly since it processes, in the same period of 
time, 10 times more seeds than the manual test done by the analyst. 
 
Keywords: Image processing; Glycine max; Automation. 
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TÍTULO: Avaliação Estética e de Satisfação Após o Recobrimento Radicular de 

Dentes com Recessão Gengival 

Resumo 

O aumento da preocupação estética por parte dos pacientes tem dado enfoque 
significativo ao tratamento e à relevância clínica das recessões gengivais (RG). 
Assim, o estudo de técnicas cirúrgicas para recobrimento radicular menos 
invasivas que permitam vantagens para o periodontista e satisfação ao paciente 
é de crucial importância. OBJETIVO: comparar duas técnicas para recobrimento 
radicular em recessões gengivais unitárias através dos parâmetros estéticos. 
METODOLOGIA: Ensaio clínico paralelo, randomizado, duplo cego analisará 58 
indivíduos com recessão gengival unitária, unilateral do tipo (RT1), por meio da 
técnica cirúrgica de Raetzke ou de Bruno, com base nos dados do PES, RES e 
grau de satisfação do paciente. Para análise de dados, serão realizados testes 
paramétricos e não paramétricos e, nos casos de dados com distribuição normal, 
Teste t emparelhado de Student. RESULTADOS E DISCUSSÃO: a pesquisa foi 
interrompida em função da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Dessa 
forma, a obtenção de resultados para discussão tornou-se impossibilitada. 
CONCLUSÃO: Com a realização deste estudo, espera-se encontrar alternativas 
terapêuticas de recobrimento radicular menos invasivas e de menor trauma, 
proporcionando vantagens ao profissional e ao paciente, oferecendo-lhe 
resultados estéticos favoráveis, uma melhor qualidade de vida e satisfação a 
curto e a longo prazo. 
 
Palavras-chave: Recessão gengival. Técnica cirúrgica. Satisfação. Estética. 

TITLE: Aesthetic and Satisfaction Assessment After Root Covering of Teeth with 

Gingival Recession 

Abstract 

The increase in aesthetic concern on the part of patients has given a significant 
focus to treatment and the clinical relevance of gingival recessions (RG). Thus, 
the study of less invasive surgical techniques for root coverage that allow 
advantages for the periodontist and patient satisfaction is of crucial importance. 
OBJECTIVE: to compare two techniques for root coverage in unitary gingival 
recessions through aesthetic parameters. METHODOLOGY: Parallel, 
randomized, double-blind clinical trial will analyze 58 individuals with single, 
unilateral gingival recession of the type (RT1), using Raetzke or Bruno's surgical 
technique, based on PES, RES data and patient satisfaction. For data analysis, 
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parametric and nonparametric tests will be performed and, in the case of data 
with normal distribution, the paired Student t test. RESULTS AND DISCUSSION: 
the research was interrupted due to the pandemic caused by the coronavirus. 
Thus, obtaining results for discussion became impossible. CONCLUSION: With 
this study, it is expected to find alternative treatments for less invasive root 
covering and less trauma, providing advantages to the professional and the 
patient, offering favorable aesthetic results, offering you favorable aesthetic 
results, a better quality of life and satisfaction in the short and long term. 
 
Keywords: Gingival recession. Surgical technique. Satisfaction. Aesthetics. 
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TÍTULO: Procedimento Operacional Padrão para inserção de cateter periférico 

Resumo 

A terapia intravenosa é uma prática comum em ambiente hospitalar. Para tal, 
faz-se necessário um conhecimento teórico e científico para embasar a prática 
clínica prevenindo complicações relacionadas ao acesso venoso periférico, 
como a flebite. Assim, o referido estudo objetivou descrever o processo de 
elaboração de um Procedimento Operacional Padrão para a realização da 
inserção de cateter periférico, visando sua implantação em um serviço de saúde. 
Trata-se de um estudo metodológico com a elaboração de um roteiro tipo 
checklist para a realização do procedimento de cateterização venosa periférica 
em ambiente hospitalar. Foi realizado de maio de 2019 a janeiro de 2020 em um 
hospital universitário, com base em três etapas: pré-intervenção, planejamento 
e construção. A pesquisa resultou na construção de um Procedimento 
Operacional Padrão, como um guia de prática clínica para realização do 
cateterismo periférico pela equipe de enfermagem. O instrumento foi composto 
por seis eixos principais: objetivo, aplicação, responsabilidade e competência, 
materiais, procedimento e riscos. A pesquisa possibilitou observar a necessidade 
de adequações da prática clínica às evidências científicas, as quais foram 
dispostas no Procedimento Operacional Padrão de punção venosa, visando 
promover a qualidade da assistência prestada e reduzir as chances de agravos 
relacionados à terapia intravenosa. 
 
Palavras-chave: Cateterismo periférico, Cuidados de enfermagem, Segurança 

do Paciente. 

TITLE: STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE FOR INSERTING 

PERIPHERAL CATHETER 

Abstract 

Intravenous therapy is a common practice in a hospital setting. To this end, it is 
necessary to have theoretical and scientific knowledge to support clinical 
practice, preventing complications related to peripheral venous access, such as 
phlebitis. Thus, the aforementioned study aimed to describe the process of 
elaborating a Standard Operating Procedure to perform the insertion of a 
peripheral catheter, aiming at its implantation in a health service. This is a 
methodological study with the development of a checklist-type script for 
performing the peripheral venous catheterization procedure in a hospital 
environment. It was carried out from May 2019 to January 2020 in a university 
hospital, based on three stages: pre-intervention, planning and construction. The 
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research resulted in the construction of a Standard Operating Procedure, as a 
guide for clinical practice for the performance of peripheral catheterization by the 
nursing team. The instrument was composed of six main axes: objective, 
application, responsibility and competence, materials, procedure and risks. The 
research made it possible to observe the need to adapt clinical practice to 
scientific evidence, which were provided in the Standard Operating Procedure for 
venipuncture, aiming to promote the quality of care provided and reduce the 
chances of injuries related to intravenous therapy. 
 
Keywords: Peripheral catheterization, Nursing care, Patient Safety. 
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TÍTULO: Percepções dos profissionais de saúde sobre as implicações da 

interprofissionalidade na dinâmica do trabalho 

Resumo 

 

Introdução: A educação interprofissional é um modelo de trabalho que se mostra 
transformador diante das necessidades de saúde cuja demanda o tradicional 
modelo fragmentado não se mostrou capaz de atender totalmente. A pesquisa 
foi orientada pela seguinte pergunta: quais as percepções dos profissionais de 
saúde sobre as implicações do trabalho interprofissional na indução de 
mudanças da dinâmica do trabalho em saúde? Objetivo: Tem como objetivo 
sistematizar as percepções dos profissionais de saúde sobre as implicações do 
trabalho interprofissional na indução de mudanças da dinâmica do trabalho em 
saúde. Metodologia: Estudo de revisão narrativa de literatura, que buscou em 
diversas plataformas virtuais científicas artigos que discorrem sobre as 
experiências trabalho e educação interprofissional de profissionais de saúde de 
diversas categorias e países. Resultados e Discussões: Nesse processo, há 
fatores que dificultam e fatores que facilitam a integração, como nível de 
formação, momento de contato com disciplinas interprofissionais, idade, 
estereótipos e peculiaridades que variam de profissão para profissão. É 
indispensável, pois a inserção na graduação de componentes curriculares que 
exercitam competências interprofissionais. 

 
 
Palavras-chave: Educação Interprofissional, Profissional da Saúde; 

TITLE: Perceptions of health professionals about the implications of 

interprofessionality in the dynamics of work 

Abstract 

 

Introduction: Interprofessional education is a work model that proves to be 
transformative in the face of health needs whose demand the traditional 
fragmented model has not been able to fully meet. The research was guided by 
the following question: what are the perceptions of health professionals about the 
implications of interprofessional work in inducing changes in the dynamics of 
health work? Objective: Its objective is to systematize the perceptions of health 
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professionals about the implications of interprofessional work in inducing 
changes in the dynamics of health work. Methodology: Narrative literature review 
study, which searched for articles on various scientific virtual platforms that 
discuss the experiences of work and interprofessional education of health 
professionals from different categories and countries. Results and Discussions: 
In this process, there are factors that hinder and factors that facilitate integration, 
such as level of education, time of contact with interprofessional disciplines, age, 
stereotypes and peculiarities that vary from profession to profession. It is 
essential, because the insertion of undergraduate curricular components that 
exercise interprofessional skills. 

 
 
Keywords: Interprofessional Education, Health professional; 
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TÍTULO: EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE 

CONTÍNUA SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM HÉRNIA 

DE DISCO: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO. 

Resumo 

Introdução: A dor lombar é uma condição musculoesquelética e inespecífica, 
podendo torna-se crônica, com desconfortos limitantes, e irradiada para o 
membro inferior, denominada de lombociatalgia, prejudicando a qualidade de 
vida desses indivíduos. A estimulação transcraniana por corrente continua é a 
estimulação no córtex motor que promove alterações de excitabilidade local, na 
tentativa de diminuir a dor causada pela cronicidade. Métodos: Ensaio clinico 
randomizado, controlado e cego. Onde foi elaborado um protocolo de 
intervenção com participantes com lombociatalgia derivada de hérnia discal. A 
avaliação da qualidade de vida foi realizada através da Escala SF-36 e Efeito 
Global Percebido e os participantes foram randomizados e alocados em dois 
grupos, o ETCC ativo e ETCC sham, para aplicação do protocolo que consistiu 
em cinco sessões consecutivas de ETCC e mobilização neural. Resultados: A 
pesquisa ainda não obteve resultados, devido interrupção do seu andamento 
pelo isolamento social, diante da situação de pandemia pelo COVID-19. Como 
alternativa para continuidade desse estudo, foi dado início a um estudo de 
revisão sistemática: Efeitos da Estimulação Transcraniana por Corrente 
Continua na dor lombar: uma revisão sistemática. Conclusão: Para continuidade 
do ensaio clínico inicial, o estudo necessita de um retomada presencial para que 
possa executar todas as etapas e obter resultados. Para isso, esse projeto foi 
renovado no novo edital de iniciação científica de 2020/2021. 
 
Palavras-chave: Dor crônica. Dor lombar. Qualidade de vida. Neuroestimulação. 

TITLE: Effects of Transcranial Continuous Current Stimulation on the quality of 

life of individuals with herniated disc: a randomized clinical trial. 

Abstract 

 

Introduction: Lumbar pain is a musculoskeletal and non-specific condition, which 
can become chronic, with limiting discomforts, and irradiated to the lower limb, 
called lombociatalgia, damaging the quality of life of these individuals. The 
transcranial stimulation by continuous current is the stimulation in the motor 
cortex that promotes changes in local excitability, in an attempt to reduce the pain 
caused by chronicity. Methods: Randomized, controlled and blind clinical trial. 
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Where an intervention protocol was elaborated with participants with 
lombociatalgia derived from herniated disc. The quality of life assessment was 
performed through the SF-36 Scale and Global Perceived Effect and participants 
were randomized and allocated to two groups, the active ETCC and ETCC sham, 
to apply the protocol that consisted of five consecutive sessions of ETCC and 
neural mobilization. Results: The survey has not yet obtained results, due to the 
interruption of its social isolation in the face of the pandemic situation by COVID-
19. As an alternative to continue this study, a systematic review was initiated: 
Effects of Trancranial Current Stimulation on Lumbar Pain: a systematic review. 
Conclusion: For continuity of the initial clinical trial, the study requires a face-to-
face resumption so that it can perform all steps and obtain results. To this end, 
this project was renewed in the new call for scientific initiation of 2020/2021. 

 
 
Keywords: Chronic pain. Lumbar pain. Quality of life. Neuro stimulation. 
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TÍTULO: UM ESTUDO SOBRE PROJETO DE INTERVENÇÃO COMO 

MODALIDADE DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Resumo 

 

O projeto de intervenção tem como finalidade trazer benefícios práticos para o 
local da sua aplicação. Pode ser considerado como plano de ação a ser 
desenvolvido tendo como base a intervenção em um determinado contexto/ 
problema. Em alguns cenários pedagógicos pode ser utilizado como trabalho de 
conclusão de curso, se adequando ao método pedagógico adotado no processo 
educativo. Esse estudo teve como objetivo a busca e análise de publicações que 
tratam sobre o tema no período de 2010 a 2020, buscando responder as 
seguintes questões norteadoras: O que os autores definem como projeto de 
intervenção? Qual sua importância, utilidade e como poderá ou está sendo 
utilizado? Existem dificuldades para execução dos projetos? Quais? Trata-se de 
uma revisão integrativa, com os dados coletados na base de dados Scielo, 
LILACS e BVS, seguindo um protocolo constituído por seis etapas: identificação 
do tema e seleção das questões de pesquisa, estabelecimento dos critérios de 
inclusão e exclusão, seleção dos artigos a serem analisados, análise dos 
estudos selecionados, interpretação tendo como referência as questões 
norteadoras, apresentação da revisão/síntese do conhecimento. O estudo 
possibilitou abordar diversos entendimentos acerca do tema, mostrando a 
importância que esse modalidade de trabalho traz para o pesquisador que o 
utiliza, aperfeiçoando os conteúdos da teoria e os transformando na prática. 

 
 
Palavras-chave: Projeto de intervenção. Pesquisa intervenção. Educação. 

TITLE: A STUDY ON INTERVENTION PROJECT AS A COURSE 

COMPLETION WORK MODALITY 

Abstract 

 

The purpose of the intervention project is to bring practical benefits to the place 
of its application. It can be considered as an action plan to be developed based 
on the intervention in a given context / problem. In some pedagogical scenarios 
it can be used as course completion work, adapting to the pedagogical method 
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adopted in the educational process. This study aimed to search and analyze 
publications that deal with the theme from 2010 to 2020, seeking to answer the 
following guiding questions: What do the authors define as an intervention 
project? What is its importance, usefulness and how can or is it being used? Are 
there difficulties in carrying out the projects? Which are? It is an integrative 
review, with the data collected in the Scielo, LILACS and VHL database, following 
a protocol consisting of six stages: identification of the theme and selection of 
research questions, establishment of inclusion and exclusion criteria, selection of 
articles to be analyzed, analysis of selected studies, interpretation with reference 
to the guiding questions, presentation of the review / synthesis of knowledge. The 
study made it possible to approach several understandings about the theme, 
showing the importance that this modality of work brings to the researcher who 
uses it, improving the contents of theory and transforming them into practice. 

 
 
Keywords: Intervention project. Intervention research. Education. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE FRAÇÃO OBTIDA DAS FOLHAS 

DE MANSOA HIRSUTA D.C. 

Resumo 

 

Mansoa Hirsuta D.C. é uma planta pertencente a um gênero diversificado da 
família bignoaceae encontrada no semiárido brasileiro. A fração de acetato ide 
etila (FAE) das folhas da Mansoa Hirsuta D.C vem sendo indicada como possível 
promessa ao tratamento de diversas doenças, desde diabetes, doenças 
fúngicas, autoimunes e até tumorais. Utilizando- se da temática, esse trabalho 
busca deixar claro a evidente necessidade da preservação da biodiversidade 
brasileira, tendo em vista os possíveis benefícios que o ser humano pode usufruir 
dela para melhoria de sua qualidade de vida. Tomando como base esses 
indícios, a investigação por esse estudo proposta, busca analisar as possíveis 
toxicidades da FAE tanto em exposição aguda quanto crônica em camundongos, 
a fim de contribuir como embasamento para mais pesquisas na área visando a 
concretização do seu intuito em possível utilização da FAE como medicamento 
fitoterápico. 

 
 
Palavras-chave: Mansoa Hirsuta D.C..Toxicidade.Medicamento 

fitoterápico.Bignoaceae. 

TITLE: EVALUATION OF THE TOXICITY OF FRACTION OBTAINED FROM 

THE LEAVES OF MANSOA HIRSUTA D.C. 

Abstract 

 

Mansoa Hirsuta D.C. is a plant belonging to a diverse genus of the bignoaceae 
family found in the Brazilian semiarid region. The fraction of ethyl acetate (FAE) 
in the leaves of Mansoa Hirsuta D.C has been indicated as a possible promise 
for the treatment of several diseases, from diabetes, fungal, autoimmune and 
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even tumor diseases. Using the theme, this work seeks to make clear the evident 
need for the preservation of Brazilian biodiversity, in view of the possible benefits 
that human beings can enjoy from it to improve their quality of life. Based on these 
indications, the investigation by this proposed study seeks to analyze the possible 
toxicities of the FAE both in acute and chronic exposure in mice, in order to 
contribute as a basis for further research in the area aiming at the realization of 
its intention in possible use of the FAE as a herbal medicine. 

 
 
Keywords: Mansoa Hirsuta D.C..Toxicidade.Medicamento 

fitoterápico.Bignoaceae. 
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TÍTULO: Associação dos fatores posturais e biomecânicos da coluna vertebral 

com a discinese escapular 

Resumo 

Introdução: A postura, o movimento e a força muscular da coluna apresentam 
relações com a discinese escapular e a dor no ombro. No entanto, não se sabe 
ao certo se o mesmo acontece em indivíduos com discinese e sem queixas de 
dor no ombro e/ou coluna. Objetivo: Analisar as relações entre a discinese com 
a postura, amplitude de movimento (ADM) e força muscular da coluna. Métodos: 
Trata-se de um estudo observacional transversal. Indivíduos de ambos os sexos, 
sedentários ou irregularmente ativos foram avaliados. Na análise da discinese 
escapular aplicou-se o Scapular Dyskinesis Test. A biofotogrametria 
computadorizada avaliou a postura do quadrante superior do corpo. Nas 
avalições da cifose torácica e da ADM da coluna utilizou-se um inclinômetro 
digital e a força máxima dos músculos da coluna foi obtida por um dinamômetro 
portátil. Resultados: O grupo com discinese foi composto por 10 homens e 23 
mulheres (22,06±2,73 anos e IMC de 22,14±3,22 kg/m2). Já o grupo controle foi 
composto por 10 homens e 9 mulheres (22,95 ± 2,86 anos e IMC de 22,97 ± 3,12 
kg/m2). Não houve correlações significativas entre a discinese e os aspectos 
posturais (p=0,16-0,65), ADM (p=0,34-0,92) e força muscular (p=0,18-0,74) da 
coluna. Conclusão: Os aspectos posturais e biomecânicos da coluna não 
apresentam relação com a discinese escapular. 
 
Palavras-chave: Escápula. Flexibilidade. Ombro. Tronco. Cervical. 

TITLE: Association of postural and biomechanical factors of the vertebral spine 

with scapular dyskinesis 

Abstract 

Introduction: Posture, movement and muscular strength of the spine are related 
to scapular dyskinesis and shoulder pain. However, it is not known whether this 
occurs in individuals with scapular dyskinesis but without shoulder and / or spine 
pain or complaints. Objective: To analyze the relationship between scapular 
dyskinesis and posture, range of motion (ROM) and muscle strength of the spine. 
Methods: This is a cross-sectional observational study. Individuals of both sexes, 
sedentary or irregularly active were evaluated. For scapular dyskinesis, the 
Scapular Dyskinesis Test was applied. Computerized biophotogrammetry 
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evaluated the posture of the upper quadrant of the body. A digital inclinometer 
was used to assess thoracic kyphosis and ROM of spine, and a portable 
dynamometer was used to assess maximum muscle strength of the spines. 
Results: The group with dyskinesis was composed of 10 men and 23 women 
(22.06 ± 2.73 years old and a BMI of 22.14 ± 3.22 kg/m2). The control group was 
composed of 10 men and 9 women (22.95 ± 2.86 years old and a BMI of 22.97 ± 
3.12 kg/m2). There were no significant correlations between dyskinesis and 
postural aspects (p = 0.16-0.65), ROM (p = 0.34-0.92) and muscle strength (p = 
0.18-0.74) of the spine. Conclusion: The postural and biomechanical aspects of 
the spine are not related to scapular dyskinesis. 
 
Keywords: Scapula. Flexibility. Shoulder. Trunk. Cervical. 
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TÍTULO: Efeito do filme comestível de quitosana na conservação pós-colheita da 

goiaba. 

Resumo 

 

Devido às medidas de segurança adotadas durante a pandemia do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) não foi possível realizar as análises previstas para a 
execução do projeto, dessa forma não foi possível concluir o presente trabalho. 
A goiaba é uma fruta nutritiva e muito consumida, entretanto, possui uma vida 
útil curta ocasionando assim, grandes perdas pós-colheita, tendo em vista esse 
problema, uso de revestimentos comestíveis biodegradáveis que mantem a 
qualidade de produtos in natura se faz pertinente. Objetivou-se avaliar o efeito 
de filmes comestíveis à base de quitosana, na conservação pós-colheita de 
goiaba, armazenadas sob temperatura ambiente. Deveriam ser realizadas 
análises microbiológicas e físico-químicas dos frutos em períodos distintos de 
armazenamento, com três grupos de amostras de goiaba, controle (sem 
revestimento - GC) e dois tratamentos GR1 (revestido com quitosana 1,5% e 
glicerol) e GR2 (revestido com quitosana 1,5%, glicerol e argila). Esperava-se 
que os frutos revestidos apresentassem uma maior vida de prateleira quando 
comparados aos frutos do grupo controle. 

 
 
Palavras-chave: Revestimento. Quitosana. Argilominerais. Goiaba. 

TITLE: Effect of the edible film of chitosan on post-harvest conservation of guava. 

Abstract 

 

Due to the security measures adopted during the pandemic of the new 
coronavirus (SARS-CoV-2), it was not possible to carry out the analyses planned 
for the execution of the project, therefore it was not possible to complete the 
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present work. Guava is a nutritious and widely consumed fruit, however, it has a 
short shelf life, causing large post-harvest losses, in view of this problem, it 
becomes pertinent to use edible biodegradable coverings that maintain the 
quality of the products in natura. The objective of this work was to evaluate the 
effect of edible films based on chitosan, on post-harvest conservation of guava 
stored at room temperature. The microbiological and physical-chemical analyzes 
of the fruits must be carried out in different storage periods, with three groups of 
guava samples, control (without GC coating) and two treatments GR1 (coated 
with chitosan 1.5% and glycerol) and GR2 (coated with 1.5% chitosan, glycerol 
and clay). The coated fruits were expected to have a longer shelf life when 
compared to the control group. 

 
 
Keywords: Coating. Chitosan. Clay minerals. Guava. 
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TÍTULO: Prevalência do aleitamento materno exclusivo em Recém-nascido 

prematuros 

Resumo 

 

Os recém-nascidos prematuros (RNPT) nascem com idade gestacional (IG) 
menor que 37 semanas. Definida como um conjunto de manifestações, a 
prematuridade tem diversos fatores etiológicos, relacionado a variadas 
condições clínicas, que influencia o padrão de crescimento e o desenvolvimento 
dos prematuros, inclusive a sobrevida. A criança prematura comumente 
apresenta dificuldades ao início da alimentação oral pela imaturidade fisiológica. 
O estudo teve como objetivo detectar a prevalência de aleitamento materno 
exclusivo em recém-nascido prematuro em unidades neonatais de um hospital 
escola. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, delineamento transversal e 
abordagem quantitativa, realizado a partir da análise documental de prontuários 
de RNPT’s, internados na Unidade de Terapia Intensiva e na enfermaria mãe 
canguru da Maternidade Escola Januário Cicco, município de Natal/RN. Foram 
investigados 22 prontuários de recém-nascidos prematuros internados no 
momento da coleta de dados. Os resultados desse estudo apontam uma baixa 
prevalência de leite materno exclusivo da própria mãe do prematuro, por meio 
da amamentação, porém considera-se a alimentação que se dá via seio materno 
e complemento por outra via. No entanto, detectou-se uma prevalência mais 
elevada de RNPT que não foram alimentados com leite exclusivo da própria mãe. 

 
 
Palavras-chave: Recém-nascido prematuro. Aleitamento Materno. Enfermagem 

pediátrica. 

TITLE: Prevalence of exclusive breastfeeding in premature newborns 

Abstract 

 

Premature newborns (PNPT) are born with gestational age (GI) less than 37 
weeks. Defined as a set of manifestations, prematurity has several etiological 
factors related to various clinical conditions, which influence the growth pattern 
and development of premature infants, including survival. Premature children 
commonly present difficulties at the beginning of oral feeding due to physiological 
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immaturity. The study aimed to detect the prevalence of exclusive breastfeeding 
in premature newborns in neonatal units of a school hospital. It is a descriptive 
study, transversal design and quantitative approach, performed from the 
documental analysis of RNPT's records, interned in the Intensive Care Unit and 
in the mother kangaroo ward of Maternidade Escola Januário Cicco, city of 
Natal/RN. We investigated 22 medical records of premature newborns admitted 
at the time of data collection. The results of this study show a low prevalence of 
breast milk exclusive to the premature's own mother, through breastfeeding, but 
it is considered the nourishment that is given via the maternal breast and 
complement by other means. However, a higher prevalence of RNPT was 
detected that were not fed exclusively with the mother's own milk. 

 
 
Keywords: Premature newborn. Breastfeeding. Pediatric nursing. 
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TÍTULO: Avaliação do potencial anti-adipogênico de amostras ricas em 

polissacarídeos sulfatados da macroalga marinha verde Caulerpa cupressoides 

Resumo 

 

Com o advento da globalização o mundo popularizou o consumo de alimentos 
pré-confeccionados, ultra processados e, normalmente, altamente calóricos, 
aumentando a prevalência de casos de obesidade e de doenças relacionadas. 
Existem no mercado vários fármacos para tentar controlar essa problemática, no 
entanto, vários efeitos adversos estão associados à sua utilização e, por isso, a 
busca por novas terapias é alvo de intensa pesquisa. Nesse contexto, os 
Polissacarídeos Sulfatados (PSs) presentes em macroalgas marinhas, surgem 
como excelentes candidatos para o desenvolvimento de terapias antiobesidade. 
Apesar de pouco estudados, os PSs extraídos de algas verdes têm mostrado 
possuir diversas atividades biológicas, incluindo atividade osteogênica em 
células tronco humanas. Resultados obtidos anteriormente em nosso grupo com 
amostras ricas em PSs da alga verde Caulerpa prolifera, mostraram também o 
seu efeito na anti-adipogenese in vitro e in vivo. Assim, o presente trabalho teve 
como objetivo investigar o potencial anti-adipogênico de amostras ricas em PSs 
extraídos da macroalga marinha verde Caulerpa cupressoides usando como 
modelo células 3T3-L1. Os resultados sugerem que as amostras não 
apresentam citotoxicidade para concentração de 10 µg/ml. Entretanto, os 
ensaios da adipogênese precisam ser otimizados, uma vez que foram 
inconclusivos. 

 
 
Palavras-chave: Adipócitos, polissacarídeos sulfatados, macroalgas marinhas 

verdes. 

TITLE: Evaluation of the anti-adipogenic potential of rich in sulfated 

polysaccharides of the green seaweed Caulerpa cupressoides. 

Abstract 

 

With the advent of globalization, the consume of pre-made, ultra-processed, and 
normally high caloric food, was popularized, increasing the prevalence of obesity 
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and its related diseases. There are several drugs on the Market that are used in 
order to control this problematic, however, many adverse effects are associated 
with its utilization, and therefore, the search for new therapies is a subject of 
intense research. In this context, the Sulfated Polysaccharides (SPs) existing in 
marine seaweed show as excellent candidates to development of anti-obesity 
therapies. Although less studied, the SPs extracted from green seaweed have 
shown several biological activities, including osteogenic activity in human stem 
cells. Results previously obtained in our group with SPs containing samples from 
green seaweed Caulerpa prolifera also shown it effect on anti adipogenesis in 
vitro and in vivo. Therefore, here we aimed to investigate the anti-adipogenic 
potential of SPs-containing samples extracted from the green seaweed Caulerpa 
cupressoides using as model 3T3-L1 cells. The cytotoxicity results suggest that 
samples did not effect the proliferation at 10 µg/ml. Meanwhile, the antiadipogenic 
results were inconclusive and optimization ate needed. 

 
 
Keywords: adypocites, sulfated polysaccharides,green seaweed 
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TÍTULO: Diferentes condições de extração de compostos bioativos do jambolão 

(Syzygium cumini): uma revisão narrativa. 

Resumo 

 

O jambolão (Syzygium cumini) é um fruto altamente nutritivo, rico em 
fitoquímicos como os compostos fenólicos, com destaque para as antocianinas. 
A partir disso, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão 
narrativa acerca da composição de bioativos em diferentes métodos e/ou 
condições de extração do jambolão. Foi realizado um levantamento de 
publicações dos últimos 10 anos, sendo realizado nas bases de dados Web of 
Science, Scopus, Lilacs, Google Scholar e PubMed por meio de buscas no site 
Periódicos Capes. Os solventes polares acidificados são comumente utilizados 
para a extração de antocianinas, pois auxiliam a penetração do solvente nos 
tecidos das frutas e vegetais e aumentam a estabilidade dos extratos. Assim, os 
maiores rendimentos na extração de antocianinas foram obtidos no processo 
utilizando etanol 70% com ácido clorídrico. Teores mais elevados de 
antocianinas e polifenóis totais foram obtidos na condição supercrítica em 
relação a extração sólido-líquido. Não foi possível determinar um solvente 
isolado que seja mais eficiente, os mais usuais são o etanol, metanol e água, em 
sua maioria combinados com ácidos. Quanto aos métodos, a extração sólido-
líquido é a mais utilizada, no entanto,metodologias alternativas apresentam 
grande potencial. Portanto, apesar dos métodos convencionais serem os mais 
estudados, são necessários novos estudos a partir de perspectivas sustentáveis 
a fim de comparar e estabelecer as melhores metodologia para a extração. 

 
 
Palavras-chave: S. cumini, jambolão, bioatividade, compostos fenólicos e 

extração. 

TITLE: Different conditions for extracting bioactive compounds from jambolão 

(Syzygium cumini): a narrative review 

Abstract 
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Jambolão (Syzygium cumini) is a highly nutritious fruit, rich in phytochemicals 
such as phenolic compounds, with an emphasis on anthocyanins. From this, the 
present work had as objective to carry out a narrative review about the 
composition of bioactive in different methods and / or conditions of extraction of 
the jambolão. A survey of publications from the last 10 years was carried out, 
being carried out in the Web of Science, Scopus, Lilacs, Google Scholar and 
PubMed databases through searches on the Periódicos Capes website. Acidified 
polar solvents are commonly used for anthocyanin extraction, as they help the 
solvent penetrate into the tissues of fruits and vegetables and increase the 
stability of the extracts. Thus, the highest yields in anthocyanin extraction were 
obtained in the process using 70% ethanol with hydrochloric acid. Higher levels 
of anthocyanins and total polyphenols were obtained in the supercritical condition 
in relation to solid-liquid extraction. It was not possible to determine an isolated 
solvent that is more efficient, the most common ones are ethanol, methanol and 
water, mostly combined with acids. As for the methods, solid-liquid extraction is 
the most used, however, alternative methodologies have great potential. 
Therefore, although conventional methods are the most studied, further studies 
are needed from sustainable perspectives in order to compare and establish the 
best extraction methodology. 

 
 
Keywords: S. cumini, jambolão, bioactivity, phenolic compounds and extraction. 
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TÍTULO: Perfil cognitivo linguístico de crianças bilíngues 

Resumo 

 

O bilinguismo é considerado um fenômeno mundial em que os indivíduos 
apresentam fluência em no mínimo duas línguas. Para o aprendizado da leitura 
e escrita numa segunda língua, a consciência fonológica é uma habilidade 
bastante importante, uma vez que compreender a relação existente entre 
fonema e grafema é crucial no processo de alfabetização. O objetivo do estudo 
foianalisar o perfil da produção científica na literatura nacional e internacional 
sobre o desenvolvimento da consciência fonológica no bilinguismo entre os anos 
de 2011 a 2020. Foi realizada uma análise bibliométrica por meio da busca de 
artigos em periódicos nacionais e internacionais, utilizando descritores em inglês 
e português. Para a seleção dos artigos foram considerados a leitura pelo título, 
seguida da leitura pelo resumo ou abstract e por fim, a leitura dos artigos 
completos. Foram identificados 43.424 artigos, destes foram excluídos 43.404 
por não cumprirem os critérios de inclusão, com 20 artigos selecionados para 
leitura final do texto completo e análise bibliométrica. O país com maior número 
de publicações encontradas foi os EStados Unidos, seguido do Brasil. A 
abordagem dos estudos foi predominantemente quantitativa e o tipo de estudo 
mais encontrado foi transversal, de corte prospectivo, com amostras acima de 
100 participantes. Constatou-se maior número de publicações nos últimos 3 
anos, contudo com pouca variedade nos aspectos metodológicos. 

 
 
Palavras-chave: Multilinguismo. Consciência Fonológica. Desenvolvimento 

Infantil. 

TITLE: Linguistic and cognitive profile of bilingual children 

Abstract 

 

Bilingualism is considered a worldwide phenomenon that serves to identify and 
understand individuals who are fluent in at least two languages. Phonological 
awareness is a very important skill for learning to read and write in a second 
language, because understanding the relationship between phoneme and 
grapheme is crucial to the literacy process. The objective of the study was 
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toanalyze the profile of scientific production in national and international literature 
of bilingualism in the development of phonological awareness between the years 
2011 to 2020. A bibliometric analysis was carried out by searching for articles in 
national and international journals, using descriptors in English and Portuguese. 
For the selection of articles, it were considered reading by the title, followed by 
reading by the abstract and finally, reading the full articles. 43,424 articles were 
analyzed, 43,404 of which were excluded for not meeting the inclusion criteria, 
with 20 articles selected for final reading of the full text and bibliometric analysis. 
The country with the largest number of publications found was the USA, followed 
by Brazil. The study approach was predominantly quantitative, followed by the 
qualitative approach; and the type of study most found was cross-sectional and 
prospective, with samples above 100 participants. There has been a greater 
number of publications in recent 3 years, however with little variety in 
methodological aspects. 

 
 
Keywords: Multilingualism. Phonological awareness.Child Development. 
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TÍTULO: Intencionalidade e alinhamento das iniciativas de educação 

interprofissional aos pressupostos da interprofissionalidade 

Resumo 

A Educação Interprofissional (EIP) é um modelo de ensino que possibilita novas 
estratégias na formação de profissionais mais colaborativos e alinhados para a 
melhoria do cuidado nos serviços de saúde. Nesse contexto, essa pesquisa foi 
orientada pela seguinte pergunta: como as iniciativas de educação 
interprofissional expressam a intencionalidade na incorporação dos marcos 
teórico-conceituais e metodológicos da educação e do trabalho interprofissional 
em suas propostas de execução e planejamentos? Tem como objetivo sintetizar 
a partir de uma revisão da literatura a intencionalidade e alinhamentos das 
iniciativas de educação interprofissional aos marcos teórico-conceituais e 
metodológicos da interprofissionalidade. Trata-se de uma revisão narrativa de 
caráter descritivo, a partir de quatro artigos selecionados previamente, que 
demonstrassem o propósito do estudo. É perceptível que o trabalho 
desenvolvido pela EIP impacte positivamente a realidade dos discentes e 
profissionais da saúde envolvidos, entretanto, como se trata de um termo ainda 
recente, são necessários estudos mais consistentes que demonstrem seus 
benefícios, uma uniformização do termo utilizado para referência mundial, bem 
como uma formação estruturada pelos preceptores e que se adeque aos 
diferentes currículos das universidades. É de suma importância a construção de 
indicadores de avaliação e o conhecimento dos resultados da EIP, a fim de 
assegurar sua intencionalidade na efetivação do trabalho em equipe. 
 
Palavras-chave: Educação Interprofissional. Aprendizagem em Saúde. Ensino 

Superior. 

TITLE: Intentionality and alignment of interprofessional education initiatives to the 

assumptions of interprofessionality 

Abstract 

Interprofessional Education (EIP) is a teaching model that enables new strategies 
in the formation of more collaborative and aligned professionals for the 
improvement of care in health services. In this context, this research was guided 
by the following question: how do interprofessional education initiatives express 
intentionality in the incorporation of theoretical-conceptual and methodological 
frameworks of education and interprofessional work in their execution and 
planning proposals? It aims to synthesize, from a literature review, the 
intentionality and alignment of interprofessional education initiatives to the 
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theoretical-conceptual and methodological frameworks of interprofessionality. It 
is a narrative review of a descriptive character, based on four previously selected 
articles, which demonstrated the purpose of the study. It is noticeable that the 
work developed by the EIP positively impacts the reality of the students and 
health professionals involved, however, as it is a still recent term, more consistent 
studies are needed that demonstrate its benefits, a standardization of the term 
used for world reference, as well as training structured by preceptors and adapted 
to the different curricula of universities. It is of utmost importance to build 
evaluation indicators and knowledge of the results of the IPE, in order to ensure 
its intentionality in the effectiveness of teamwork. 
 
Keywords: Interprofessional education. Health Learning. Higher education. 
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TÍTULO: PROCESSAMENTO FONOLÓGICO EM ESCOLARES BILÍNGUES 

PORTUGUÊS-FRANCÊS EM FASE DE ALFABETIZAÇÃO 

Resumo 

 
INTRODUÇÃO: O processamento fonológico é a capacidade que utiliza da 
informação fonológica para o desenvolvimento da linguagem escrita. A sua 
formação é constituída por três componentes: consciência fonológica, acesso 
fonológico ao léxico mental e memória de trabalho fonológica. Pesquisas 
sugerem que o desempenho de consciência fonológica de crianças bilíngues é 
melhor comparada a de crianças monolíngues, mas ainda há poucos estudos 
quanto aos demais componentes. MÉTODO: estudo transversal, descritivo e 
quantitativo. A amostra foi composta por 15 estudantes divididas igualmente em 
três grupos do 1º, 2º e 3° ano do ensino fundamental. Foram avaliadas as 
habilidades: consciência fonológica – pelos instrumento CONFIAS, memória de 
trabalho fonológica – prova de repetição de não palavras e acesso ao léxico 
mental- RAN. RESULTADOS: Os resultados demonstraram diferença 
significativa na consciência fonológico- nível do fonema, valor total e RAN 
objetivos. Não houve diferença significativa para memória de trabalho fonológica, 
RAN dígitos, RAN cores e RAN letras. Em relação a comparação entre os grupos 
no post-hoc de Dunn, foi possível observar diferença significativa no nível do 
fonema entre o terceiro e segundo ano, enquanto no RAN objetos, houve 
diferença entre primeiro e terceiro ano. CONCLUSÃO: Evidenciou-se que os 
escolares bilíngues do terceiro ano apresentaram melhor desempenho em 
consciência fonológica e nomeação automática rápida quando comparados aos 
anos anteriores.  
 
Palavras-chave: linguagem; bilinguismo, desenvolvimento infantil. 

TITLE: PHONOLOGICAL PROCESSING IN PORTUGUESE-FRENCH 

BILINGUAL SCHOOLS IN LITERACY PHASE 

Abstract 

INTRODUCTION: Phonological processing is the capacity that uses phonological 
information for the development of written language. Their training consists of 
three components: phonological awareness, phonological access to the mental 
lexicon and phonological working memory. Research suggests that the 
performance of phonological awareness in bilingual children is better compared 
to that of monolingual children. METHOD: cross-sectional, descriptive and 
quantitative study. The sample was composed of 15 students divided equally into 
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three groups of the 1st, 2nd and 3rd year of elementary school. The following 
skills were evaluated: phonological awareness - using the CONFIAS instrument, 
phonological working memory - repetition of non-words and access to the mental 
lexicon- RAN. RESULTS: The results showed a significant difference in 
phonological awareness - phoneme level, total value and objective RAN. There 
was no significant difference for phonological working memory, RAN digits, RAN 
colors and RAN letters. Regarding the comparison between groups in Dunn's 
post-hoc, it was possible to observe a significant difference in the phoneme level 
between the third and second year, while in the RAN objects, there was a 
difference between the first and third year. CONCLUSION: It was evident that 
bilingual students in the third year had better performance in phonological 
awareness and quick automatic naming when compared to previous years. 
 
Keywords: language; bilingualism, child development. 
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TÍTULO: Qualidade de ovos de poedeiras comerciais suplementadas com aditivo 

contendo prebióticos e probióticos 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a influência da adição de simbiótico comercial à dieta das 
galinhas poedeiras. Foram utilizadas 240 poedeiras comerciais da linhagem 
Lohmann Brown com 80 semanas de idade, o delineamento foi inteiramente 
casualizado com seis tratamentos e cinco repetições distribuídos em 30 gaiolas. 
O simbiótico foi adicionado em cinco níveis sendo eles: 0%; 0,05%; 0,1%; 0,15%; 
0,20% e 0,25%. Para avaliação das qualidades interna e externa, foram 
submetidos a análise quatro ovos por unidade experimental, coletados nos dois 
últimos dias de cada período de 28 dias. Os parâmetros analisados para 
determinação da qualidade dos ovos foram: peso do ovo, gravidade especifica, 
Unidade Haugh, altura, peso e percentagem de albúmen, cor, peso, 
percentagem e espessura da casca e peso, percentagem, diâmetro, altura, e 
índice de gema. Ao fim do experimento os dados foram submetidos a testes de 
homogeneidade das variâncias e normalidade dos resíduos e também 
submetidos à análise de variância pelo teste F. A inclusão do aditivo (prebiótico 
+ probiótico) não influenciou a qualidade dos ovos das galinhas que foram 
alimentadas com a suplementação na ração. Embora o diâmetro de gema tenha 
apresentado efeito entre os níveis, a variável isolada não é determinante na 
qualidade dos ovos.  
 
Palavras-chave: Suplementação, simbióticos, galinhas de postura, qualidade de 

ovos 

TITLE: Quality of commercial laying eggs supplemented with additives containing 

prebiotics and probiotics 

Abstract 

The objective was to evaluate the influence of the addition of commercial 
symbiotic to the diet of laying hens. 240 commercial laying hens of the Lohmann 
Brown lineage at 80 weeks of age were used, the design was completely 
randomized with six treatments and five replicates distributed in 30 cages. The 
symbiotic was added in five levels: 0%; 0.05%; 0.1%; 0.15%; 0.20% and 0.25%. 
In order to assess the internal and external qualities, four eggs per experimental 
unit were collected in the last two days of each 28-day period. The parameters 
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analyzed to determine egg quality were: egg weight, specific gravity, Haugh Unit, 
height, weight and percentage of albumen, color, weight, percentage and 
thickness of the shell and weight, percentage, diameter, height, and index of egg 
yolk. At the end of the experiment, the data were subjected to homogeneity tests 
of variances and normality of residues and also subjected to analysis of variance 
by the F test. The inclusion of the additive (prebiotic + probiotic) did not influence 
the quality of the eggs of the chickens that were fed with supplementation in the 
feed. Although the yolk diameter had an effect between levels, the isolated 
variable is not a determinant of egg quality.  
 
Keywords: Supplementation, symbiotics, laying hen, egg quality 
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TÍTULO: Proteoma total de Selaginella convoluta 

Resumo 

O objetivo do projeto é analisar o perfil proteômico da espécie Selaginella 
convoluta e a relação de suas características com os mecanismos que a mesma 
se utiliza para ser classificada como planta de ressurreição. Para obter uma visão 
geral de como esta planta se adapta à seca, é necessário conhecer as alterações 
fisiológicas, bioquímicas e morfológicas, sendo a abordagem proteômica uma 
ferramenta interessante para entender como ela lida com a reidratação e a 
dessecação. Para tanto, foram realizadas extrações de proteínas totais de raízes 
e partes aéreas de Selaginella convoluta, em estado irrigado e dessecado, para 
traçar uma comparação de diferentes respostas celulares e pesquisar o perfil de 
proteínas responsáveis por tais mecanismos. Assim, as análises foram feitas no 
software PatternLab for Proteomics e os dados obtidos foram posteriormente 
comparados com o perfil proteômico de uma espécie modelo. Os dados obtidos 
nos ensaios mostraram que, em ambos os órgãos, o estado dessecado 
apresentou maior número de proteínas, contribuindo para a ideia de que, para 
situações estressantes como a do ambiente da Caatinga, essa espécie possui 
mecanismos de defesa e é capaz de se adaptar mesmo com o mínimo teor de 
água. 
 
Palavras-chave: Caatinga; moléculas bioativas; proteoma; Selaginella convoluta. 

TITLE: Total proteome of Selaginella convoluta 

Abstract 

The project aim is to analyse the proteomic profile from Selaginella convoluta and 
the relationship of its characteristics with the mechanisms it uses to be classified 
as a resurrection plant. In order to obtain an overview of how this plant adapts to 
drought, it is necessary to know the physiological, biochemical and morphological 
changes, being the proteomic approach an interesting tool to understand how it 
copes with dryness and dessication. Therefore, were performed extractions of 
total proteins from roots and aerial partes of Selaginella convoluta, in irrigated 
and desiccated state to trace a comparison of different cellular responses and 
survey the profile of proteins responsible for such mechanisms. Thus, analyzes 
were made using the PatternLab for Proteomics software and the data obtained 
were subsequently compared to the proteomic profile from a model species. The 
data obtained from the assays showed that in both organs, the desiccated state 
showed a higher protein number, contributing to the idea that for stressful 
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situations as the regarding from Caatinga's environment, this species have 
response mechanisms and are able to adapt even with a minimum water content. 
 
Keywords: Caatinga; bioactive molecules; proteome; Selaginella convoluta. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 644 

 

CÓDIGO: SB0599 

AUTOR: LUCAS SOARES DA NOBREGA SILVA 

COAUTOR: MARIA VITORIA IDEAO LEITE DA ROCHA 

ORIENTADOR: ALMARIA MARIZ BATISTA 

 

 

TÍTULO: Medicamentos potencialmente perigosos na Atenção Primária à Saúde 

em Caicó-RN 

Resumo 

Eventos adversos relacionados ao uso de medicações são frequentes e grande 
parte deles é ocasionada por erros nas etapas de prescrição e/ou dispensação 
dessas medicações. Essa questão é ainda mais grave quando se trata de 
prescrições referentes a medicamentos potencialmente perigosos, devido ao 
risco de ocasionar sérias consequências aos pacientes. Diante desse contexto, 
foi desenvolvido esse estudo no serviço da Secretaria Municipal de Saúde de 
Caicó-RN, afim de categorizar os principais erros encontrados especialmente 
nas prescrições de medicamentos potencialmente perigosos. Foram analisadas 
714 prescrições, sendo 85 delas referentes a medicamentos potencialmente 
perigosos, e os principais erros encontrados foram a ausência de informações 
que permitam identificar a duração de tratamento e a via de administração. 
Observa-se, portanto, a necessidade de melhoria dos processos, afim de tornar 
as prescrições mais claras e corretas. 

 
Palavras-chave: Eventos adversos. Medicamentos potencialmente perigosos. 

TITLE: Potentially dangerous medicines in Primary Health Care in Caicó-RN 

Abstract 

The adverse events related to the use of medications are frequent and most of 
them are caused by errors in the stages of prescription and / or dispensation of 
these medications. This issue is even more serious when it comes to 
prescriptions regarding potentially dangerous drugs, due to the risk of causing 
serious consequences to patients. Given this context, this study was developed 
at the service of the Municipal Health Secretariat of Caicó-RN, in order to 
categorize the main errors found especially in the prescriptions of potentially 
dangerous drugs. 714 prescriptions were analyzed, 85 of which refer to 
potentially dangerous medications, and the main errors found were the lack of 
information to identify the duration of treatment and the route of administration. 
Therefore, there is a need to improve processes in order to make prescriptions 
clearer and more correct 
 
Keywords: Adverse events. Potentially dangerous drugs. 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de uma comunidade indígena no Rio Grande 

do Norte. 

Resumo 

No Brasil, os povos indígenas estão expostos a transformações ambientais e 
socioeconômicas que os colocam em situação de alta vulnerabilidade frente a 
problemas de ordem alimentar e nutricional. O estado do Rio Grande do Norte 
possui oito comunidades indígenas, mas a situação do estado nutricional desta 
população é desconhecida pelo setor público, e não há registro de nenhum 
estudo que tenha realizado avaliação antropométrica. Portanto, o objetivo deste 
trabalho foi contribuir para conhecer o estado nutricional da comunidade 
Mendonça do Amarelão, e, desta forma, contribuir para retirar os indígenas 
potiguares da situação de invisibilidade na qual se encontram, orientando e 
apontando ações a serem demandadas pelo setor público para o alcance destes 
povos à políticas e programas sociais. Foi realizada a avaliação antropométrica 
de 39 indígenas, sendo coletados peso, estatura e perímetro da cintura. Os 
resultados indicam um alerta para a desnutrição proteico energética nas crianças 
e adolescentes, ao mesmo tempo que sobrepeso e obesidade apresentam-se 
como problemas nutricionais importantes entre os adultos e idosos. Serão 
necessários mais estudos que aprofundem os conhecimentos atuais sobre 
antropometria, estado nutricional, consumo alimentar e insegurança alimentar 
dos povos indígenas do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Indígenas, antropometria, estado nutricional, segurança 

alimentar 

TITLE: Anthropometric assessment of an indigenous community in Rio Grande 

do Norte 

Abstract 

In Brazil, indigenous peoples are exposed to environmental and socioeconomic 
changes that place them in a situation of high vulnerability in the face of food and 
nutritional problems. The state of Rio Grande do Norte has eight indigenous 
communities, but the situation of the nutritional status of this population is 
unknown to the public sector, and there is no record of any study that carried out 
an anthropometric assessment. Therefore, the objective of this work was to 
contribute to get to know the nutritional status of the Mendonça do Amarelão 
community, and, in this way, to help remove indigenous potiguares from the 
invisibility situation in which they find themselves, guiding and pointing out actions 
to be demanded by the public sector to the reach of these peoples to social 
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policies and programs. Anthropometric assessment of 39 indigenous people was 
carried out, with weight, height and waist circumference collected. The results 
indicate an alert for energy protein malnutrition in children and adolescents, while 
overweight and obesity present themselves as important nutritional problems 
among adults and the elderly. Further studies are needed to deepen current 
knowledge about anthropometry, nutritional status, food consumption and food 
insecurity of indigenous peoples in Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Indigenous peoples, anthropometry, nutritional status, food security 
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TÍTULO: Monitoramento de peixes recifais coletados em praias atingidas por 

petróleo cru no Rio Grande do Norte em 2019 

Resumo 

Em agosto de 2019 o litoral Nordeste brasileiro foi acometido por manchas de 
petróleo cru que se espalharam até alcançar, em menores quantidades, dois 
estados do Sudeste do país. Cerca de 160 animais foram oleados. Ainda não se 
sabe a real dimensão de danos no ambiente marinho. Através do levantamento 
bibliográfico está sendo elaborado um Protocolo de Avaliação de peixes recifais 
em áreas de derrame de Petróleo. Os peixes em questão são Xaréus, Pampos, 
Galos e Guarajubas (Família Carangidae); Vermelhos, Ciobas, Ariocós, Dentões 
(Família Lutjanidae); Pescada de pedra (Família Sciaenidae); Sirigados, 
Badejos, Chernes e Garoupas (Família Serranidae); Budiões (Subfamília 
Scarinae), que assim como outros organismos marinhos, podem bioacumular 
contaminantes presentes no óleo como derivados de Hidrocarboneto Policíclico 
Aromático (HPAs). Neste processo de bioacumulação os contaminantes passam 
para níveis tróficos mais elevados. Além deste possível efeito pode ocorrer a 
ingestão direta do petróleo, obstruindo mucosas e degenerando tecidos. No 
presente protocolo são apresentadas técnicas de coleta, análises micro e 
macroscópicas, processamento de amostras para encaminhamento de análise 
de contaminantes químicos e análise indireta de possíveis efeitos associados ao 
estresse no ambiente, como estudos de assimetria flutuante. Tais metodologias 
foram reunidas e são apresentadas a fim auxiliar pesquisadores na condução de 
avaliações e estudos frente a outros possíveis eventos semelhantes. 
 
Palavras-chave: contaminação por óleo; peixes recifais; HPAs; bioacumulação. 

TITLE: Monitoring of reef fish on beaches affected by crude oil in Rio Grande do 

Norte in 2019 

Abstract 

In August 2019, the Brazilian Northeast coast was affected by crude oil patches 
that spread until reaching, in small quantities, two states in the Southeast of the 
country. About 160 animals were oiled. The real extent of damage to the marine 
environment is not yet known. Through the bibliographic survey, a Protocol for 
the Evaluation of Reef Fish in Oil Spill Areas is being prepared. The fish in 
question are Xaréus, Pampos, Galos and Guarajubas (Family Carangidae), 
Vermelhos, Ciobas, Ariocós, Dentões (Family Lutjanidae), Pescada de pedra 
(Family Sciaenidae); Sirigados, Badejos, Chernes and Garoupas (Family 
Serranidae); Budiões (Subfamily Scarinae) which, like other marine organisms, 
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can bioaccumulate contaminants present in the oil as derivatives of Aromatic 
Polycyclic Hydrocarbon (PAH). In this process of bioaccumulation, contaminants 
move to higher trophic levels. In addition to this possible effect, direct oil ingestion 
may occur, obstructing mucous membranes and degenerating tissues. In this 
protocol, collection techniques, micro and macroscopic analysis, sample 
processing for analysis of chemical contaminants and indirect analysis of 
possible effects associated with stress on the environment are presented, such 
as fluctuating asymmetry studies. Such methods have been brought together and 
are presented in order to assist researchers in conducting assessments and 
studies in the face of other possible similar events with oil. 
 
Keywords: contamination by oil; reef fish; PAHs; bioaccumulation. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 649 

 

CÓDIGO: SB0604 

AUTOR: FRANCISCO DIÊGO MENDONÇA MEDEIROS 

ORIENTADOR: ANA CAROLINA LUCHIARI 

 

 

TÍTULO: Reconhecimento de coespecíficos e memória da informação aprendida 

Resumo 

O comportamento da donzela-escura (Stegastes fuscus) foi investigado em 
condições naturais e controladas para avaliar como o território e a familiaridade 
afetam o comportamento agressivo. No ambiente natural, estes ocupam 
territórios de 2,74 ± 1,3 m² e os comportamentos mais frequentes foram 
monitoramento de natação, alimentação, ocupação de abrigos e interações 
agonísticas. Indivíduos de territórios maiores gastam mais tempo no 
monitoramento da natação do que os de territórios menores, resultando em 
redução do consumo alimentar. As interações agonísticas foram mais frequentes 
com heteroespecíficos do que co-específicos. Sempre que ocorria uma interação 
agonística, os confrontos não eram frequentes. A territorialidade no laboratório 
foi avaliada considerando duas variáveis: residência prévia e familiaridade entre 
oponentes da mesma espécie. Os peixes residentes investiram mais contra os 
intrusos, independentemente da identidade do intruso. Quando nenhum território 
anterior foi estabelecido, S. fuscus apresentou agressividade menor, e era ainda 
menor quando um peixe familiar era o adversário. Esses dados sugerem que a 
territorialidade e a agressão de S. fuscus estão relacionadas ao tamanho da área 
defendida e à identidade do competidor. Assim, áreas de recife reduzidas podem 
resultar em aumento da agressão interindividual, enquanto o reconhecimento 
dos intrusos pode ser um traço chave que controla o comportamento agonístico 
na comunidade de recife onde S. fuscus está inserido. 
 
Palavras-chave: território;comportamento 

social;reconhecimento;agressão;donzela escura 

TITLE: Fighting off the intruder: Context-dependent territory defence in the 

damselfish Stegastes fuscus 

Abstract 

Dusky damselfish (Stegastes fuscus) behaviour was investigated under natural 
and controlled conditions to evaluate how territory and familiarity affect 
aggressive behaviour. In the natural environment, fish occupies territories of 2.74 
± 1.3 m2 and the most frequent behaviours exhibited were monitoring swimming, 
feeding, shelter occupation and agonistic interactions. Larger-territory individuals 
spend more time in monitoring swimming than smaller-territory ones, which 
results in a reduction of food intake. Agonistic interactions were more frequent 
with heterospecifics than conspecifics. Whenever agonistic interaction occurred, 
confrontations were not frequent. Territorial behaviour in the lab was evaluated 
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considering two variables: prior residence and familiarity between conspecific 
opponents. Resident fish invested more against intruders irrespective of the 
intruder’s identity (familiar or unfamiliar). When no previous territory was 
established, S. fuscus showed lower aggressive behaviour, and it was even lower 
when a familiar fish was the opponent. Data from the field and the lab suggest 
that S. fuscus territoriality and aggression are related to the size of the defended 
area and the competitor’s identity. Thus, reduced reef areas may result in 
increased interindividual aggression, while the intruders’ recognition may be a 
key trait controlling agonistic behaviour in the reef community where S. fuscus is 
inserted. 
 
Keywords: territory; social behaviour; recognition; aggression; dusky damselfish 
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TÍTULO: ESTOQUE DE SERRAPILHEIRA EM SISTEMA AGROFLORESTAL 

NA REGIÃO AGRESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo quantificar o estoque de serrapilheira em 
sistema agroflorestal, após seis meses de implantação, na região Agreste do Rio 
Grande do Norte. A área de estudo foi instalada em propriedade rural (Sítio São 
Clemente – área total de 13 ha), no município de Macaíba (Zona Rural), região 
Agreste do Rio Grande do Norte, Latitude 5°56'56'' S e Longitude 35°23'23'' W, 
com altitude de 150 m e solo classificado como NEOSSOLO QUARTZARÊNICO. 
A unidade experimental foi de 250 m2 (25m x 10m), na qual foram demarcadas 
20 subparcelas (1m x 5m), em ambos os lados das duas linhas e das duas 
entrelinhas centrais, perfazendo um total de 40 subparcelas. Seis meses após o 
plantio (15/07/2019) realizou-se a coleta da serapilheira para quantificação da 
biomassa adicionada ao solo, sendo realizada utilizando-se gabarito (0,5m x 0,5 
m - 0,25 m²). Este foi posicionado no ponto médio de cada subparcela, cortando 
e coletando-se todo material vegetal (galhos e folhas), pesando e 
acondicionando-o em sacos de papel. Em seguida, o material foi levado para o 
laboratório e colocado em estufa de circulação forçada a 55°C até peso 
constante, para determinação da massa seca (MS). O estoque médio de 
serapilheira foi 2,56 t ha-1 (MS), em sistema agroflorestal da região Agreste do 
RN, após seis meses de implantação. 
 
Palavras-chave: Agrofloresta. matéria orgânica. sustentabilidade. 

biodiversidade. 

TITLE: SERRAPILHEIRA STOCK IN AGROFORESTRY SYSTEM IN THE 

AGRESTE REGION OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

This work aimed to quantify the litter stock in an agroforestry system, after six 
months of implementation, in the Agreste region of Rio Grande do Norte. The 
study area was installed on a rural property (Sítio São Clemente - total area of 13 
ha), in the municipality of Macaíba (Zona Rural), Agreste region of Rio Grande 
do Norte, Latitude 5 ° 56'56 '' S and Longitude 35 ° 23'23 '' W, with an altitude of 
150 m and soil classified as QUARTZARENIC NEOSOL. The experimental unit 
was 250 m2 (25m x 10m), in which 20 subplots (1m x 5m) were demarcated, on 
both sides of the two lines and the two central lines, making a total of 40 subplots. 
Six months after planting (07/15/2019), the litter was collected to quantify the 
biomass added to the soil, using a template (0.5m x 0.5m - 0.25 m²). This was 
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positioned at the midpoint of each subplot, cutting and collecting all plant material 
(branches and leaves), weighing and packing it in paper bags. Then, the material 
was taken to the laboratory and placed in a forced circulation oven at 55 ° C until 
constant weight, to determine the dry mass (DM). The average stock of litter was 
2.56 t ha-1 (MS), in an agroforestry system in the Agreste region of RN, after six 
months of implantation. 
 
Keywords: Agroforestry; organic matter; sustainability; biodiversity. 
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TÍTULO: Implementação da diretriz clínica para identificação e tratamento de 

traumas mamilares 

Resumo 

Diante dos benefícios a saúde física e mental que a amamentação promove a 
criança desde o início de sua vida e da atuação do enfermeiro nessa temática, 
como profissional que pode apoiar ao aleitamento materno, observa-se a 
importância da promoção de um cuidado otimizado, sistematizado, padronizado 
e baseado em evidências científicas, onde a elaboração e implementação de 
diretrizes clínicas, mostra-se como um instrumento que fornece subsídio clínico 
para a tomada de decisão na prática profissional. O objetivo deste estudo é 
elaborar uma diretriz clínica para identificação e tratamento de traumas 
mamilares, bem como avaliar as estratégias de difusão, disseminação e 
implementação da diretriz. Trata-se de um estudo realizado em três etapas, onde 
a primeira é um estudo metodológico, com abordagem quantitativa referente a 
elaboração e validação de uma diretriz clínica para identificação e tratamento de 
traumas mamilares decorrentes do processo de aleitamento materno, a segunda 
etapa, pertence a um estudo quase experimental, do tipo antes e depois, 
analítico com abordagem quantitativa de tratamento e análise de dados, relativo 
a intervenção educativa para implementação dessa diretriz, e, por fim, a terceira 
etapa concerne ao monitoramento da implementação da diretriz clínica. 
 
Palavras-chave: Trauma mamilar; Diretriz clínica; Enfermagem 

TITLE: Clinical Guideline for Identification and Treatment of Mamillary Trauma: 

Elaboration, Implementation and Monitoring 

Abstract 

Given the benefits to physical and mental health that breastfeeding promotes the 
child from the beginning of his life and the role of the nurse in this theme, as a 
professional who can support breastfeeding, the importance of promoting 
optimized, systematized care is observed , standardized and based on scientific 
evidence, where the development and implementation of clinical guidelines is 
shown as an instrument that provides clinical support for decision making in 
professional practice. The aim of this study is to develop a clinical guideline for 
the identification and treatment of nipple trauma, as well as to evaluate the 
dissemination and implementation strategies of the guideline. This is a study 
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carried out in three stages, where the first is a methodological study, with a 
quantitative approach regarding the development and validation of a clinical 
guideline for the identification and treatment of nipple trauma resulting from the 
breastfeeding process, the second stage belongs to to a quasi-experimental 
study, of the before and after type, analytical with a quantitative approach to data 
treatment and analysis, related to educational intervention for the implementation 
of this guideline, and, finally, the third step concerns the monitoring of the 
implementation of the clinical guideline. 
 
Keywords: Nipple trauma; clinical guideline; Nursing 
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TÍTULO: Simulação clínica no desempenho cognitivo, satisfação e autoconfiança 

na aprendizagem de estudantes de medicina 

Resumo 

O estudo teve por objetivo analisar a eficácia, satisfação e autoconfiança de 
estudantes de medicina a partir do uso da simulação no ensino de imunização. 
Tratou-se de estudo de intervenção, quantitativo, compreendido em duas fases. 
Seria utilizado o delineamento quase-experimental de grupo controle não 
equivalente do tipo pré-teste e pós-teste. A amostra inicial seria composta por 80 
estudantes de medicina. Os estudantes seriam alocados em dois grupos: 
controle e experimental. O grupo controle tendo acesso a uma aula tradicional e 
o grupo experimental participando de uma sessão de simulação com cinco 
cenários. Os estudantes responderiam a um pré-teste e pós-teste para aferir o 
conhecimento/desempenho cognitivo e uma escala de satisfação e 
autoconfiança na aprendizagem. Além disso, seria realizado o teste de Teste de 
Wilcoxon para análise intragrupos. Os resultados foram dentro do previsto do 
cronograma com o estudo epistemológico da temática, criação dos cenários, das 
questões pré-teste e pós-teste e a produção de um artigo científico. Devido a 
pandemia e a não renovação do projeto não foi possível a finalização: aplicação 
dos cenários, questionários e análise dos dados. No âmbito da iniciação 
científica, todas a expectativas foram cumpridas. Foi uma experiência muito 
satisfatória que permitiu a evolução pessoal dos discentes envolvidos. 
 
Palavras-chave: Simulação. Ensino médico. Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: Effectiveness of clinical practice on cognitive performance, satisfaction 

and self-confidence in the learning of medical students: a quasi-experimental 

study. 

Abstract 

The study aimed to analyze the effectiveness, satisfaction and self-confidence of 
medical students from the use of simulation in teaching immunization. It was a 
quantitative intervention study, comprised of two phases. A quasi-experimental 
design of a non-equivalent control group of the pre-test and post-test type would 
be used. The initial sample would consist of 80 medical students. Students would 
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be allocated into two groups: control and experimental. The control group having 
access to a traditional class and the experimental group participating in a 
simulation session with five scenarios. Students would answer a pre-test and 
post-test to assess cognitive knowledge / performance and a scale of satisfaction 
and self-confidence in learning. In addition, the Wilcoxon Test test for intra-group 
analysis would be performed. The steps were performed in the expected time. 
The steps carried out were the epistemological study of the theme, creation of six 
scenarios, preparation of pre- and post-test questions and production of a 
scientific article. Because the pandemic and the not renovation the project, it was 
not possible to complete the steps for executing the scenarios, applycation fo the 
questionnaires and data analysis. Within the scope of scientific initiation, all 
expectations were met. It was a very satisfying experience that allowed the 
personal evolution of the participants involved. 
 
Keywords: Simulation. Medical teaching. Primary Health Care. 
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TÍTULO: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM SIMULADOR DE BAIXO 

CUSTO PARA TREINAMENTO DE COMPRESSÕES NA REANIMAÇÃO 

CARDIOPULMONAR 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver, testar e validar um simulador de 
baixo custo, de baixa fidelidade, para o treinamento de ressuscitação 
cardiopulmonar em adultos. Para tanto, será realizado em duas fases, a saber: 
1ª fase - pesquisa-ação, de caráter aplicado, exploratório e de abordagem 
qualitativa; 2ª fase- validação do simulador. Para a fase 1, o trabalho está 
estruturado em três procedimentos metodológicos, a saber: O planejamento (a 
análise da viabilidade do projeto e desenho e estruturação); implementação 
(pesquisa de materiais e preços e montagem); por fim, testagem do protótipo. 
Para a validação, 2ª etapa, serão consultados docentes e estudantes da 
graduação em medicina. Será utilizado o teste de concordância de Kappa, sendo 
aceita a concordância maior ou igual a 0,61 para que a concordância seja, no 
mínimo, substancial (0,61 – 0,80) e, preferivelmente, excelente (0,81 – 1). Serão 
considerados todos os aspectos éticos.Espera-se que o protótipo tenha um valor 
acessível e seja eficaz ao que se propõe. O projeto se encontra atualmente na 
fase de montagem do protótipo, etapa paralisada devido a pandemia da Covid-
19. Já foi realizado uma revisão de literatura, pesquisa de viabilidade do projeto, 
pesquisa de mercado, desenho e estruturação de todo o processo de validação. 
 
Palavras-chave: Simulação. Ressuscitação Cardiopulmonar. Estudo de 

Validação. 

TITLE: CONSTRUCTION AND VALIDATION OF A LOW COST SIMULATOR 

FOR TRAINING COMPRESSIONS IN CARDIOPULMONARY REANIMATION 

Abstract 

This work aims to develop, test and validate a low cost, low fidelity simulator for 
cardiopulmonary resuscitation training in adults. To this end, it will be carried out 
in two phases, namely: 1st phase - action research, applied, exploratory and with 
a qualitative approach; 2nd phase - validation of the simulator. For phase 1, the 
work is structured in three methodological procedures, namely: Planning (the 
analysis of the project's feasibility and design and structuring); execution 
(research of materials and prices and assembly); finally, testing of the prototype. 
For the validation, 2nd stage, professors and students of the undergraduate 
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medical course will be consulted. The Kappa concordance test will be used, with 
an agreement greater than or equal to 0.61 being accepted so that the agreement 
is at least substantial (0.61 - 0.80) and, preferably, excellent (0.81 - 1 ). All ethical 
aspects will be considered. The prototype is expected to have an affordable value 
and be effective in what it proposes. The project is currently in the prototype 
assembly phase, which was paralyzed due to the Covid-19 pandemic. A literature 
review, project feasibility research, market research, design and structuring of the 
entire validation process have already been carried out. 
 
Keywords: Simulation. Cardiopulmonary resuscitation. Validation Study 
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TÍTULO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE 

PESQUISA DESCRITIVA EXPLORATÓRIA COM USO DE ABORDAGEM DA 

NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL 

Resumo 

 

As práticas integrativas e complementares buscam ressignificar as práticas 
profissionais em saúde. O mindful eating é a pratica integrativa que propõe a 
aplicação do mindfulness (atenção plena), no âmbito da abordagem da nutrição 
comportamental. Considerando a importância de ações acadêmicas que 
contribuam com a formação do profissional de saúde, em 2019 foi idealizado o 
projeto de extensão “Grupo de práticas em mindful eating e aconselhamento 
nutricional para a saúde integral”, que serviu como projeto piloto para se 
identificar formas apropriadas de aplicação prática de atenção plena no dia a dia 
alimentar dos indivíduos. O presente trabalho busca descrever a trajetória de 
construção de um projeto de pesquisa descritiva exploratória com uso de 
abordagem da nutrição comportamental, destacando que esta trajetória teve seu 
início com a execução do referido projeto de extensão. Além de aproximar o 
aluno da graduação das práticas de atenção plena, a proposta de pesquisa 
poderá contribuir diretamente com resultados que forneçam novos dados 
científicos sobre a consciência do comportamento alimentar. Considerando as 
inovadoras e emergêntes abordagens científicas da nutrição complementar 
integrada e da nutrição comportamental, o desenho de pesquisa, pode fornecer 
subsídios para a consolidação de dessas abordagens na promoção da saúde. A 
construção do presente relato pode ser tomado como exemplo da integração 
entre ações de ensino, pesquisa e extensão na universidade. 

 
 
Palavras-chave: Aconselhamento. Atenção plena. Terapias Complementares. 

Saúde coletiva 

TITLE: EXPERIENCE REPORT OF THE CONSTRUCTION OF DESCRIPTIVE 

EXPLORATORY RESEARCH PROJECT USING THE BEHAVIORAL 

NUTRITION APPROACH 
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Abstract 

 

Integrative and complementary practices search to reframe professional health 
practices. Mindful eating is an integrative practice that proposes the application 
of mindfulness, within the scope of the behavioral nutrition approach. Considering 
the importance of academic actions that contribute to the training of health 
professionals, in 2019 the extension project “Group of practices in mindful eating 
and nutritional counseling for integral health” was conceived, which served as a 
pilot project to identify appropriate ways practical application of mindfulness in 
the daily diet of individuals. The present work seeks to describe the trajectory of 
construction of an exploratory descriptive research project using the behavioral 
nutrition approach, highlighting that this trajectory started with the execution of 
the referred extension project. In addition to bringing the undergraduate student 
closer to the practices of mindfulness, the research proposal may contribute 
directly to results that provide new scientific data on the awareness of eating 
behavior. Considering the innovative and emerging scientific approaches to 
complementary integrated nutrition and behavioral nutrition, research design can 
provide support for the consolidation of these approaches in promoting health. 
The construction of the present report can be taken as an example of the 
integration between teaching, research and extension actions at the university. 

 
 
Keywords: Counseling. Mindfulness. Complementary Therapies. Public Health 
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TÍTULO: MAPEAMENTO DE EPÍTOPOS T E B DE LEISHMANIA INFANTUM 

PARA O DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO, IMUNOTERÁPICOS E VACINAS 

CONTRA LEISHMANIOSE VISCERAL - 

Resumo 

O protozoário Leishmania infantum é o principal agente responsável por 
provocar a Leishmaniose Visceral (LV). Atualmente, não há uma vacina segura 
eficaz contra a doença humana. A canina existente apresenta eficácia ainda sob 
investigação. A eficácia do diagnóstico para a LV depende de múltiplos testes, 
portanto, faz-se necessário o aprimoramento desses métodos de forma a torná-
los mais sensíveis e específicos. A continuidade de estudos prévios de nosso 
grupo permitiu a identificação de epítopos imunodominantes de células B (CB) e 
T (CT) através da bioinformática em 6 antígenos comprovadamente 
imunogênicos. Para identificação de epítopos de CB foram selecionados os 
resultados em comum obtidos no BcePRED e IEDB e, posteriormente, foi feita 
uma análise de alergenicidade pelo programa AllerTOP, resultando em 11 
epítopos não-alergênicos. Para identificação de epítopos de CT foi utilizada a 
ferramenta TepiTool disponível no IEDB, que também avalia também a cobertura 
populacional de ligação dos epítopos identificados. A análise de alergenicidade 
resultou em 17 epítopos de CT no total, sendo 3 destes capazes de estimular a 
produção de IFN-γ segundo a ferramenta IFNepitope. O docking molecular 
desses 3 epítopos com os alelos de HLA correspondentes foi realizado com 
resultados positivos. Os resultados preliminares desse estudo apontam a síntese 
dos epítopos selecionados para testes in vitro com potencial utilização para o 
diagnóstico sorológico, imunoterápicos e vacinas. 
 
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, Bioinformática, Epítopo, Vacina 

TITLE: T AND B CELL LEISHMANIA INFANTUM EPITOPES MAPPING FOR 

SEROLOGICAL DIAGNOSIS, IMMUNOTHERAPY AND VACCINES AGAINST 

VISCERAL LEISHMANIASIS 

Abstract 

The protozoan Leishmania infantum is the principal cause of Visceral 
Leishmaniasis (VL). Nowadays, there is no safe and effective vaccine against 
human disease. The canine one is still under evaluation. VL diagnosis depends 
on multiple assays, being necessary the improvement of these methods in order 
to make them more sensitive and specific. Giving continuity of previous studies 
of our group, we identified through bioinformatics immunodominant B and T cell 
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epitopes in 6 proven immunogenic antigens. For B cell epitopes identifications, 
we selected the common results between BcePRED and IEDB tools, followed by 
allergy testing through AllerTop, resulting in 11 non-allergenic peptides. 
Regarding T cell epitopes, we utilized TepiTool, available on IEDB, which also 
evaluates the populational coverage of each epitope/HLA allele combination. 
After allergenicity analysis, we ended up with 17 T cell epitopes in total, 3 of them 
being capable of stimulating IFN-γ production according to the tool IFNepitope. 
Molecular docking of these 3 epitopes with its corresponding HLA alleles was 
done with positive results. These preliminary findings points to the synthesis of 
these epitopes for in vitro testing, with potential of being used in serological 
testing, immunotherapy and vaccines. 
 
Keywords: Visceral Leishmaniasis, Bioinformatics, Epitope, Vaccine 
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TÍTULO: Identificação de osteosarcopenia em idosas residentes na comunidade 

por meio da espectroscopia por infravermelho 

Resumo 

Introdução: A Osteosarcopenia é definida como a presença de sarcopenia e 
osteopenia ou osteoporose e está relacionada a uma maior prevalência de 
quedas, fraturas e risco de mortalidade em idosos. O objetivo do estudo é 
explorar o uso da espectroscopia no infravermelho como ferramenta de rasteio 
de osteosarcopenia em mulheres idosas (≥ 65 anos). Metodologia: Estudo 
observacional transversal, aprovado pelo comitê de ética local (número 
2.368.206). A sarcopenia foi identificada pela redução da força muscular e massa 
muscular, como sugerido pelo algoritmo do EWGSOP (2019). Identificou-se a 
presença de osteopenia e osteoporose pela densitometria óssea, adotando T 
score <-1,0. Utilizou-se a espectroscopia por infravermelho através de ATR-FTIR 
para coletar informações amostrais e executar um modelo de análise 
multivariada. O espectro vibracional foi obtido do plasma. Seis amostras de cada 
grupo foram usadas para testar o modelo, treze amostras osteosarcopênicas e 
quinze não osteosarcopênicas foram usadas para treinamento. Resultados: O 
modelo mais adequado foi o GA-SVM (91,7% de precisão, 100% de 
sensibilidade e 83,3% de especificidade) para diferenciar mulheres com e sem 
osteosarcopenia. Conclusão: Este é um modelo parcial e mais amostras serão 
incluídas em outros modelos. A espectroscopia de infravermelho pode ser um 
método promissor no futuro para diagnosticar de forma eficaz a 
osteosarocopenia, prevenir os danos que ela pode causar aos idosos e minimizar 
os custos para tratá-la. 
 
Palavras-chave: idoso, osteosarcopenia, espectroscopia por infravermelho. 

TITLE: Identification of osteosarcopenia in elderly women living in the community 

using infrared spectroscopy 

Abstract 

Introduction: Osteosarcopenia is defined as the presence of sarcopenia and 
osteopenia or osteoporosis and is related to a higher prevalence of falls, fractures 
and risk of mortality in the elderly. The aim of the study is to explore the use of 
infrared spectroscopy as a tool for tracking osteosarcopenia in elderly women (≥ 
65 years). Methodology: Cross-sectional observational study, approved by the 
local ethics committee (number 2,368,206). Sarcopenia was identified by the 
reduction of muscle strength and muscle mass, as suggested by the EWGSOP 
(2019) algorithm. The presence of osteopenia and osteoporosis was identified by 
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bone densitometry, adopting a T score <-1.0. Infrared spectroscopy using ATR-
FTIR was used to collect sample information and perform a multivariate analysis 
model. The vibrational spectrum was obtained from the plasma. Six samples from 
each group were used to test the model, thirteen osteosarcopenic samples and 
fifteen non-osteosarcopenic samples were used for training. Results: The most 
appropriate model was the GA-SVM (91.7% accuracy, 100% sensitivity and 
83.3% specificity) to differentiate women with and without osteosarcopenia. 
Conclusion: This is a partial model and more samples will be included in other 
models. Infrared spectroscopy may be a promising method in the future to 
effectively diagnose osteosarocopenia, prevent the damage it can cause to the 
elderly and minimize the costs of treating it. 
 
Keywords: elderly, osteosarcopenia, infrared spectroscopy 
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TÍTULO: PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE ACERCA DA CULTURA DE SEGURANÇA DO PACIENTE 

Resumo 

Objetivo: Analisar as percepções dos profissionais atuantes em uma Unidade 
Básica de Saúde acerca da cultura de segurança do paciente. Método: Estudo 
descritivo, transversal, com abordagem qualitativa, realizada na Atenção 
Primária à Saúde de uma capital do Nordeste brasileiro, no período de março a 
junho de 2019 por meio do instrumento Pesquisa sobre Cultura de Segurança 
do Paciente para Atenção Primária, do qual se utilizou a questão subjetiva acerca 
das percepções sobre a cultura de segurança do paciente. As respostas foram 
transcritas e, posteriormente, processadas a partir da Classificação Hierárquica 
Descendente e análise de similitude, com apoio do software Interface de R pour 
lês Analyses Multidimensionneles de textes et Questionnaires. Resultados: 
Mediante a Classificação Hierárquica Descendente emergiram-se três classes: 
percepções gerais da cultura de segurança do paciente (19,1%); ações que 
refletem na cultura de segurança do paciente (19,1%) e aspectos que dificultam 
a otimização da cultura de segurança do paciente (61,8%). Conclusão: Os 
profissionais de saúde apresentam fragilidades quanto ao conhecimento do real 
significado da cultura de segurança do paciente, apesar de vislumbrarem 
aspectos que podem potencializá-la e, por conseguinte, favorecer um cuidado 
seguro e de qualidade na atenção primária à saúde. 
 
Palavras-chave: Cultura de segurança, Segurança do paciente, Atenção 

Primária. 

TITLE: PERCEPTIONS OF PROFESSIONALS FROM A BASIC HEALTH UNIT 

ABOUT THE PATIENT SAFETY CULTURE 

Abstract 

Objective: To analyze the perceptions of professionals working in a Basic Health 
Unit about the patient safety culture. Method: A descriptive, cross-sectional study 
with a qualitative approach, carried out in Primary Health Care in a capital city in 
the Northeast of Brazil, from March to June 2019, using the Instrument for 
Research on Patient Safety Culture for Primary Care, from which used the 
subjective question about perceptions about the patient safety culture. The 
answers were transcribed and subsequently processed using the Descending 
Hierarchical Classification and similarity analysis, with the support of the Interface 
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software for analysis Multidimensional Analyzes by textes and Questionnaires. 
Results: Through the Descending Hierarchical Classification, three classes 
emerged: general perceptions of the patient safety culture (19.1%); actions that 
reflect on the patient safety culture (19.1%) and aspects that hinder the 
optimization of the patient safety culture (61.8%). Conclusion: Health 
professionals have weaknesses as to the knowledge of the real meaning of the 
patient safety culture, despite seeing aspects that can enhance it and, therefore, 
favor safe and quality care in primary health care. 
 
Keywords: Safety culture, Patient safety, Primary care. 
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TÍTULO: A ABORDAGEM DA BIODIVERSIDADE ALIMENTAR EM ESTUDOS 

DE AVALIAÇÃO DE CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 

Resumo 

Objetivo: Relatar, através de revisão sistematizada de literatura, como as 
avaliações de consumo alimentar e dietético lidam com a biodiversidade 
alimentar em estudos populacionais. 

 

Métodos: A revisão sistemática identificou estudos por meio de buscas 
realizadas nas bases de dados Web of Science, Medline/PubMed, Scopus e 
Google Scholar. Foram considerados no critério de elegibilidade artigos originais 
publicados em inglês, espanhol e português, em qualquer data, que tratassem 
de biodiversidade alimentar em avaliação de consumo. 

 

Resultados: Dezenove artigos passaram pelos critérios de elegibilidade e foram 
incluídos na revisão. Os locais de desenvolvimento das pesquisas 
concentraram-se na África (n=9), Ásia (n=6) e América do Sul (n=3), e um único 
estudo reuniu dados provenientes desses três continentes. Foram relatadas as 
características dos estudos. Dezessete métodos de identificação de 
biodiversidade foram citados e reunidos em "Instrumento de coleta de dietas", 
"Instrumento/recurso complementar" e "Material de apoio em campo". Vinte e 
sete indicadores utilizados na avaliação foram sumarizados em tabela, 
acompanhados das respectivas descrições. 

 

Conclusão: A revisão realiza uma sistematização de dados metodológicos para 
avaliações de consumo alimentar e dietético, com foco em identificação de 
biodiversidade alimentar e aponta a necessidade de que estudos dessa natureza 
sejam também desenvolvidos em áreas urbanas e com diferentes ecossistemas. 
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dietas. 

TITLE: THE PERSPECTIVE ON FOOD BIODIVERSITY WITHIN STUDIES OF 

FOOD CONSUMPTION AND DIETARY ASSESSMENTS: A SYSTEMATIC 

REVIEW 

Abstract 

Objective: To report, through a systematic literature review, how food 
consumption and dietary assessments deal with food biodiversity in population 
studies. 
 
Methods: The systematic review identified studies by searching the Web of 
Science, Medline / PubMed (via National Library of Medicine), Scopus and 
Google Scholar databases. Original articles published in English, Spanish and 
Portuguese, on any date, dealing with food biodiversity in consumption 
assessment were considered in the eligibility criteria. 
Results: Nineteen articles passed the eligibility criteria and were included. The 
research development sites were concentrated in Africa (n = 9), Asia (n = 6) and 
South America (n = 3), and a single study gathered data from these three 
continents. The characteristics of the studies were reported. Seventeen 
biodiversity identification methods were cited and gathered in "Diet collection 
instrument", "Complementary instrument / resource" and "Field support material". 
Twenty-seven indicators used in the assessment were summarized in a table, 
accompanied by the respective descriptions. 
Conclusion:The review systematizes methodological data for food and dietary 
consumption assessment, focusing on food biodiversity identification, and points 
out the need for corretaled studies to also be developed in urban areas and within 
different ecosystems. 

  

 
 
Keywords: Food biodiversity. Consumption assessment. Quality of diets. 
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TÍTULO: Associação entre Atividade Física, Comportamento Sedentário e 

desfechos de saúde materno-fetal no Diabetes Mellitus Gestacional 

Resumo 

 

O papel da atividade física (AF) na redução o risco de diabetes mellitus 
gestacional (DMG) e outros desfechos clínicos adversos da gravidez ainda não 
são claros. Investigamos a associação entre nível de AF e comportamento 
sedentário (CS) com desfechos materno-fetais (parto pré-termo, ganho de peso 
excessivo para o feto e hipoglicemia neonatal) em mulheres com DMG. 
Avaliamos os níveis de AF pelo uso de pedômetro durante uma semana e 
questionário de Atividade Física na Gestação-PPAQ (domínios e intensidades); 
além do questionário LASA-SBQ para o CS. Realizamos testes Qui-quadrado e 
exato de Fisher para análise de associações e o modelo de regressão de 
Poisson com variância robusta para razões de prevalências e seus intervalos de 
confiança (IC 95%). Sessenta e oito mulheres (32,1 ± 5,8 anos) com DMG entre 
20 e 35 semanas foram analisadas. Dessas, 35,3% apresentaram pelo menos 
um desfecho negativo. Gestantes sem desfecho negativo apresentaram maior 
nível de AF moderada (7,50; 3,63 – 22,87 MET h/sem) do que as com desfecho 
negativo (3,06; 0,45 – 10,30 MET h/sem) (p = 0,044). A prevalência de desfecho 
combinado foi 56% menor (RP=0,44; IC95% 0,20 – 0,97) em gestantes com 
maior nível de AF moderada. 

 
 
Palavras-chave: Diabetes gestacional; Atividade física; Comportamento 

Sedentário 

TITLE: Association between physical activity, sedentary behavior and maternal-

fetal health outcomes in gestational diabetes mellitus 

Abstract 

The role of physical activity (PA) in reducing the risk of gestational diabetes 
mellitus (DMG) and other adverse clinical outcomes of pregnancy is still unclear. 
We investigated the association between PA level and sedentary behavior (CS) 
with maternal-fetal outcomes (preterm delivery, excessive weight gain for the 
fetus and neonatal hypoglycemia) in women with GDM. We assessed the PA 
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levels by using a pedometer for a week and a Physical Activity Questionnaire 
during Pregnancy-PPAQ (domains and intensities); in addition to the LASA-SBQ 
questionnaire for the CS. We performed Chi-square and Fisher's exact tests to 
analyze associations and the Poisson regression model with robust variance for 
prevalence ratios and their confidence intervals (95% CI). Sixty-eight women 
(32.1 ± 5.8 years) with GDM between 20 and 35 weeks were analyzed. Of these, 
35.3% had at least one negative outcome. Pregnant women without a negative 
outcome had a higher level of moderate PA (7.50; 3.63 - 22.87 MET h / wk) than 
those with a negative outcome (3.06; 0.45 - 10.30 MET h / wk) (p = 0.044). The 
prevalence of combined outcome was 56% lower (PR = 0.44; 95% CI 0.20 - 0.97) 
in pregnant women with a higher level of moderate PA. 
 
Keywords: Gestational diabetes; Physical activity; Sedentary Behavior 
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TÍTULO: Metodologias ativas utilizadas por preceptores nas residências 

multiprofissionais em saúde: scoping review 

Resumo 

 

Objetivo: Identificar e mapear o uso de metodologias ativas pelos preceptores 
nas Residências Multiprofissionais em Saúde, bem como avaliar os resultados 
obtidos a partir delas. 

 

Métodos: Trata-se de scoping review guiada pelas recomendações do JBI 
Institute Reviewer’s Manual. Seu protocolo foi registrado no Open Science 
Framework. Foram analisados artigos, teses e dissertações, identificados a partir 
de 12 bases de dados. A análise se deu por estatística descritiva simples 

 

Resultado: A amostra final constituiu-se de 10 pesquisas, com predominância de 
dissertações (50%). Observou-se que as publicações possuíram uma maior 
ascensão nos anos de 2016 e 2018, ambos apresentaram 30%, com 
predominância de estudos no Brasil (90%). Em relação a área de atuação do 
preceptor, houve maior destaque em enfermagem (30%). Foram identificadas 14 
metodologias ativas: Tenda invertida (3), Projeto Terapêutico Singular (3), Roda 
de núcleo (2), Roda de campo (2), Educação interprofissional (2),Módulos 
transversais (1), Módulos específicos (1), Aprendizagem prática colaborativa (1), 
Rede de Saberes (1), Metodologia de aprendizagem baseada em problemas (1), 
Roda de equipe (1),Atendimento em conjunto (1), Atividades compartilhadas (1) 
e Relações horizontais (1). 

 

Conclusão: Compreendeu-se quais metodologias ativas foram utilizadas no 
processo de formação dos residentes, suas potencialidades e desafios. 
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Palavras-chave: Residência Multiprofissional em Saúde. Preceptor. 

Metodologias ativas. 

TITLE: Active methodologies used by preceptors in multiprofessional residences: 

scoping review 

Abstract 

Objective: To identify and map the use of active methodologies by preceptors in 
multiprofessional health residences, as well as to evaluate the results obtained 
from them. 

Methods: This is a scoping review guided by the recommendations of the JBI 
Institute Reviewer's Manual. Its protocol was registered in the Open Science 
Framework. Articles, theses and dissertations were analyzed, identified from 12 
databases. The analysis was performed by simple descriptive statistics 

 

Result: The final sample consisted of 10 studies, with predominance of 
dissertations (50%). It was observed that the publications had a higher increase 
in the years 2016 and 2018, both presented 30%, with predominance of studies 
in Brazil (90%). Regarding the area of performance of the preceptor, there was 
greater prominence in nursing (30%). 14 active methodologies were identified: 
Inverted Tent (3), Singular Therapeutic Project (3), Core Wheel (2), Field Wheel 
(2), Interprofessional Education (2), Cross-Sectional Modules (1), Specific 
Modules (1), Collaborative Practical Learning (1), Knowledge Network (1), 
Problem-Based Learning Methodology (1), Team Wheel (1), Joint Care (1), 
Shared Activities (1) and Horizontal Relationships (1). 

 

Conclusion: It was understood which active methodologies were used in the 
training process of residents, their potentialities and challenges. 

 
 
Keywords: Multiprofessional Residency in Health. Tutor. Active methodologies. 
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TÍTULO: Criação de modelo farmacológico da doença de parkinson em ratos 

Resumo 

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa, de caráter 
progressivo e crônico, que compromete o desempenho motor dos indivíduos 
acometidos em decorrência de uma disfunção do sistema dopaminérgico central. 
Sabemos que a DP acarreta sintomas não-motores como a disfunção sexual, 
déficit cognitivo, alterações de sono, alterações circadianas, os quais precedem 
os sintomas motores e se relacionam com a desregulação de diferentes sistemas 
de neurotransmissão. Estudos post-mortem em humanos, ou desenvolvidos com 
modelos animais, demonstram aumento na liberação de histamina, seus 
receptores e projeções, bem como sua relação com o comprometimento do 
sistema dopaminérgico e agravamento de sintomas da DP. Poucos trabalhos 
discutem como esse ganho de função histaminérgico ocorre e qual sua 
participação na fragmentação de atividade-repouso, sintoma não-motor comum 
na DP. Neste sentido, esta pesquisa usa a administração intracerebroventricular 
da 6-OHDA (modelo animal para DP), para avaliar as alterações no ritmo de 
atividade-repouso e sua relação com a produção circadiana de histamina no 
sistema nervoso central de ratos. A administração de 6-OHDA no terceiro 
ventrículo gerou um distúrbio progressivo no ritmo de atividade repouso dos 
animais, sem afetar a expressão das proteínas analisadas. Dessa forma 
concluímos que a dopamina exerce papel importante na regulação do ritmo de 
atividade repouso, em condições de sincronização e livre-curso, mas não afeta 
a produção de histamina. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Sintomas não-motores, Disfunção 

Circadiana, Bmal1 

TITLE: 6-OHDA EFFECTS ON THE ACTIVITY AND REST RHYTHM AND 

CIRCADIAN EXPRESSION OF HISTAMINE IN THE CENTRAL NERVOUS 

SYSTEM OF RATS. 

Abstract 

Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative, progressive and chronic 
disease, that compromises the motor performance of affected individuals due to 
a dysfunction of the central dopaminergic system. We know that PD causes non-
motor symptoms such as sexual dysfunction, cognitive impairment, sleep 
disorders, circadian disorders, which precede motor symptoms and are related 
to the dysregulation of different neurotransmission systems. Post-mortem studies 
in humans or developed with animal models, demonstrate an increase in the 
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release of histamine, its receptors and projections, as well as its relationship with 
the impairment of the dopaminergic system and worsening of PD symptoms. Few 
studies discuss how this gain in histaminergic function occurs and its participation 
in the fragmentation of activity-rest, a common non-motor symptom in PD. For 
this matter, this research uses the intracerebroventricular administration of 6-
OHDA (animal model for PD), to evaluate changes in the activity-rest rhythm and 
its relationship with circadian histamine production in the central nervous system 
of rats. The administration of 6-OHDA in the third ventricle generated a 
progressive disturbance in the animals' resting activity rhythm, without affecting 
the expression of the analyzed proteins. Thus, we conclude that dopamine plays 
an important role in regulating the rhythm of rest activity, in conditions of 
synchronization and free flow, but does not affect the production of histamine. 
 
Keywords: Parkinson's Disease, non-motor symptoms, Circadian dysfunction, 

Bmal1 
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TÍTULO: Preceptoria no acompanhamento dos residentes multiprofissionais: 

caracterização das ações desenvolvidas 

Resumo 

 

Objetivo: Descrever a abordagem pedagógica de preceptores da Residência 
Multiprofissional de um hospital de ensino do Nordeste do Brasil. 

 

Método: Estudo descritivo de abordagem mista, com os preceptores de um 
Programa de Residência Multiprofissional vinculado a um hospital de ensino no 
município de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Entre abril e maio 
de 2019, foi aplicado um questionário com perguntas fechadas e abertas, de 
forma eletrônica, através de Ferramentas do Google (Formulários Google). Os 
dados quantitativos foram analisados através da estatística descritiva simples. 
Os dados coletados a partir das perguntas abertas foram analisados a partir da 
análise de conteúdo e análise lexicográfica com suporte de software. 

 

Resultados: Participaram 22 sujeitos, todos do sexo feminino, entre 27 e 49 
anos de idade. Os participantes são formados em enfermagem (45,5%), 
fisioterapia (27,3%), fonoaudiologia (9,1%), farmácia (4,5%), nutrição (4,5%), 
psicologia (4,5%) e serviço social (4,5%), todos possuindo pelo menos uma pós-
graduação. Com relação às metodologias utilizadas, foram destacadas como 
citadas e utilizadas: Problem Based Learning (PBL), Sala de aula invertida, 
Team-Based Learning (TBL), Leitura Comentada, Roda de conversa e Debates. 

 

Considerações finais: Verificou-se que as metodologias ativas são 
fundamentais para uma educação de qualidade que forme profissionais 
capacitados para uma atuação ativa e colaborativa. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 676 

 

 
 
Palavras-chave: Preceptores. Residência Multiprofissional. Metodologias ativas. 

TITLE: Preceptorship in the monitoring of multiprofessional residents: 

characterization of the actions developed 

Abstract 

 

Objective: To describe the pedagogical approach of preceptors of the 
Multiprofessional Residency of a teaching hospital in northeastern Brazil. 

 

Method: Descriptive study of mixed approach, with the preceptors of a 
Multiprofessional Residency Program linked to a teaching hospital in the 
municipality of Natal, in the State of Rio Grande do Norte (RN). Between April 
and May 2019, a questionnaire was applied with closed and open questions, 
electronically, through Google Tools (Google Forms). Quantitative data were 
analyzed using simple descriptive statistics. The data collected from the open 
questions were analyzed from content analysis and lexicographic analysis with 
software support. 

 

Results: Twenty-two preceptors, all female, between 27 and 49 years of age 
participated. Participants were nursing (45.5%), physiotherapy (27.3%), speech 
therapy (9.1%), pharmacy (4.5%), nutrition (4.5%), psychology (4.5%) and social 
work (4.5%), all having at least one graduate degree. Regarding the 
methodologies used, the following were highlighted and used: Problem Based 
Learning (PBL), Inverted Classroom, Team-Based Learning (TBL), Commented 
Reading, Conversation Wheel and Debates. 

 

Final considerations: It was found that active methodologies are fundamental 
for a quality education that forms professionals trained for an active and 
collaborative performance. 

 
 
Keywords: Preceptors. Multiprofessional Residency. Active methodologies. 
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TÍTULO: Análise do perfil das mulheres em sofrimento psíquico grave e em 

situação de violência doméstica atendidas no CREAS e CAPS II de Santa Cruz-

RN 

Resumo 

 

A violência contra a mulher constitui uma das principais formas de violação dos 
direitos humanos. Apesar do crescente estudo acerca da temática, os dados 
sobre o perfil das mulheres em situação de violência ainda são insuficientes. O 
presente trabalho objetiva através de uma pesquisa-intervenção delinear o perfil 
das usuárias do CAPS II e CREAS de uma cidade do interior do Nordeste as 
quais apresentam sofrimento mediante à violência doméstica vivenciada. Para 
tanto, o trabalho utilizou o referencial teórico-metodológico da Análise 
Institucional e foram realizadas rodas de conversa, consulta a registros do 
serviço e a construção do diário de pesquisa, os quais foram compartilhados pelo 
grupo para a discussão dos resultados. A partir dos dados apresentados foi 
possível perceber que o perfil dessas mulheres aponta para uma média de idade 
de 34 anos, baixa escolaridade, presença de filhos, habitação em zona urbana. 
A maioria possui renda menor ou igual a um salário-mínimo. Constatou-se a 
ausência de informações nos registros dos serviços as quais seriam importantes 
para aprofundar os dados do perfil. Isso aponta para desafios no enfrentamento 
à violência contra a mulher pois demonstra o silenciamento daquelas que 
deveriam estar no centro dos cuidados. Neste contexto, nota-se a necessidade 
de práticas que estejam baseadas na Educação Permanente em Saúde (EPS), 
em que haja o cuidado compartilhado entre os serviços e priorizem o discurso e 
a vivência das usuárias atendidas. 

 
 
Palavras-chave: Mulheres. Violência doméstica. Saúde mental. 

TITLE: Analysis of the profile of women in severe psychological distress and in 

situations of domestic violence treated at CREAS and CAPS II in Santa Cruz-RN 

Abstract 
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Violence against women is one of the most prevalent forms of human rights 
violations. Despite increased research on the subject, data on women in violent 
situations is still insufficient. The current aim of intervention research, is to outline 
a profile for users of CAPS II and CREAS, from an interior city in the Northeast, 
who are suffering through the experience of domestic violence. To this end, the 
research has used the theoretical-methodological framework of Institutional 
Analysis. Conversation circles have been held, service records consulted and a 
research diary constructed, which were shared by the group in order to discuss 
the results. The gathered data has made it possible to understand the profile for 
the women in these situations. The data points to an average age of 34, low 
education levels, the presence of children, and living in an urban area. Most have 
an income less than or equal to the minimum wage. It was found that there is a 
lack of service records, which would be important to expanding on this profile. 
This highlights one of the challenges in tackling violence against women, as it 
demonstrates a silencing of those who should be at the center of care. In this 
context, this shows the need for practices that are based on Permanent Health 
Education (EPS), in which there is shared care between services, that prioritizes 
the discourse and experience of the users attended. 

 
 
Keywords: Women. Domestic Violence. Mental Health. 
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TÍTULO: Perfil dos profissionais que exercem a gestão nos estabelecimentos 

assistenciais de saúde, acerca das competências para gestão em saúde. 

Resumo 

Objetivo: este estudo busca compreender e analisar o perfil sociodemográfico, 
acadêmico e profissional dos gestores dos estabelecimentos assistenciais de 
saúde públicos do município de Natal/RN. Método: pesquisa descritiva, 
transversal, de abordagem qualitativa, realizada com 30 gestores dos distritos 
Sul e Oeste. A coleta foi realizada por meio de entrevista individual marcada e 
dois instrumentos para a coleta. Resultados: predominância de profissionais do 
gênero feminino com 53,3%, enquanto o masculino apresenta 46,7%. O grau de 
escolaridade dos profissionais entrevistados, 86,7% de nível superior e 13,3% 
de nível médio. Conclusão: o estudo trouxe informações que possibilitam 
conhecer melhor o perfil e as características sociodemográficas, de formação 
acadêmica e profissional dos gestores. Foi possível concluir que não são só os 
gestores dos distritos de Natal que não possuem um perfil adequado para 
exercer o cargo de gestão corretamente. 

 
Palavras-chave: Perfil-profissional, Gestão em Saúde, Competências 

Gerenciais. 

TITLE: Profile of professionals who exercise management in health care 

establishments, on the skills for health management. 

Abstract 

Objective: This study seeks to comprehend and analyse the sociodemographic, 
academic and professional profile of the managers of public health care 
establishments from Natal/RN. Method: descriptive, cross-sectional, and 
qualitative approach research, accomplished with 30 managers from the south 
and southeast districts. The data collection was carried out through scheduled 
individual interviews and two instruments for the collection. Results: 
predominance of female professionals with 53.3%, while male constitutes 46.7% 
of the total. As for the interviewees' level of education, 86.7% had a complete 
college education and 13.3% had complete high school education. Conclusion: 
the study gathered information that enabled a better understanding of the profile 
and sociodemographic features of the managers' professional and academic 
training. It was possible to conclude that it is not only the managers from the 
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districts of Natal that do not have the proper profile to practice the management 
position correctly. 
 
Keywords: Professional Profile, Health Management, Managerial Competences. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 681 

 

CÓDIGO: SB0632 

AUTOR: STEFANY FREIRE COSME DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: KARINA CARDOSO MEIRA 

 

 

TÍTULO: MORTALIDADE POR HOMICÍDIO EM MULHERES SEGUNDO MEIO 

DE PERPETRAÇÃO NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE 

Resumo 

 

A violência contra as mulheres é um importante problema de Saúde Pública e de 
desrespeito aos Direitos Humanos, pois em sua face mais cruel retira das 
mulheres o direito à vida. Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar a 
tendência temporal da mortalidade por homicídios em mulheres nos estados da 
região Nordeste segundo meio de perpetração, no período de 2000 a 2018. Os 
registros de óbitos por homicídios femininos na faixa etária de 0 a 80 e mais 
anos, foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM/DATASUS). As análises de tendência foram estimadas por meio da 
regressão binomial negativa, utilizando a library MASS, considerando-se 
estatisticamente significativos valores de p≤0,05. As maiores taxas de 
mortalidade por 100 mil mulheres foram observadas nos estados de Alagoas 
(6,03 óbitos) e Pernambuco (5,99 óbitos) e as menores Piauí (2,54 óbitos) e 
Maranhão (3,42 óbitos). Em todos os estados as maiores taxas de mortalidade 
foram homicídios perpetrados por arma de fogo, com exceção dos estados do 
Maranhão e Piauí em que foram ocasionadas por objetos cortantes e 
penetrantes. Todos os estados apresentaram tendência ascendente de 
mortalidade, com exceção da Pernambuco em que foi descendente. Perfil 
semelhante foi verificado em óbitos perpetrados por arma de fogo. Os homicídios 
femininos representam importante problema de saúde pública nos estados da 
região Nordeste, sendo a arma de fogo o principal meio de perpetração destas 
mortes. 

 
 
Palavras-chave: Homicídio.Mulheres.Violência de Gênero.Mortalidade.Estudos 

Ecológicos. 

TITLE: HOMICIDE MORTALITY IN WOMEN ACCORDING TO MEANS OF 

PERPETRATION IN THE STATES OF THE NORTHEAST REGION 

Abstract 
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Violence against women is an important public health problem and disrespect for 
human rights, because in its most cruel face it removes the right to life from 
women. In this sense, the present work aims to analyze a temporal trend of 
mortality by homicides in women in the states of the Northeast region according 
to the means of perpetration, in the period from 2000 to 2018. The records of 
deaths by female homicides in the age group from 0 to 80 and over years, were 
extracted from the Mortality Information System (SIM / DATASUS). The trend 
analyzes were estimated by negative binomial regression, using a MASS library, 
considering statistically values of p≤0.05. The highest mortality rates per 100 
thousand women were observed in the states of Alagoas (6.03 deaths) and 
Pernambuco (5.99 deaths) and the lowest Piauí (2.54 deaths) and Maranhão 
(3.42 deaths). In all states, the highest mortality rates were homicides perpetrated 
by firearms, with the exception of the states of Maranhão and Piauí, where were 
caused by sharp and penetrating objects. All states had an upward trend in 
mortality, with the exception of Pernambuco, where it was downward. A similar 
profile was verified in deaths perpetrated by a firearm. Female homicides 
represent an important public health problem in the states of the Northeast region, 
with firearms being the main means of perpetrating these deaths. 

 
 
Keywords: Homicide.Women.Gender Violence.Mortality.Ecological studies. 
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TÍTULO: Avaliação da influência de diferentes tipos de farinhas na absorção de 

óleo em filé de frango empanado 

Resumo 

A fritura é um dos mais comuns e antigos métodos de cocção, no qual ocorrem 
diversos processos que alteram as características dos alimentos. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a absorção de óleo e o teor de umidade em 
filés de frango empanados, utilizando diferentes farinhas e óleos vegetais. Foram 
utilizadas farinhas de rosca e trigo, e óleos de milho e soja. As farinhas foram 
caracterizadas quanto à granulometria em peneiras com diferentes aberturas de 
malha (2 mm a < 63 µm). Os filés de frango empanados foram avaliados por 
meio da determinação de umidade (%) e absorção de óleo (%). As análises 
foram realizadas em triplicata e os resultados submetidos ao Teste T-Student (p 
< 0,05) para avaliar a influência dos diferentes tipos de farinhas e óleos vegetais 
no teor de umidade e absorção de óleo pelas amostras. A granulometria de 
ambas as farinhas foi classificada como fina (< 250 µm). Observou-se maior teor 
de umidade na amostra empanada com farinha de trigo e frita em óleo de milho 
(64,81%), e menor umidade na amostra empanada com farinha de rosca e frita 
em óleo de soja (59,20%). Os percentuais de óleo absorvido variaram de 1,84% 
a 4,56%, sendo a amostra empanada com farinha de trigo e frita em óleo de 
milho a que apresentou menor absorção. Os dados obtidos mostraram que o uso 
da farinha de trigo promoveu maior retenção de umidade e menor absorção de 
óleo, reforçando que o tipo de farinha utilizada influencia a absorção de óleo de 
filés de frango empanados. 
 
Palavras-chave: Fritura. Absorção de óleo. Revestimentos. Óleos vegetais. 

TITLE: Evaluation of the influence of different types of flours on oil absorption in 

breaded chicken filet 

Abstract 

Frying is one of the most common and oldest cooking methods, in which several 
processes alter the characteristics of food. The present work aimed to evaluate 
oil absorption and moisture content in breaded chicken fillets, using different 
flours and vegetable oils. Bread and wheat flour and corn and soybean oils were 
used. Flours were characterized in terms of granulometry in sieves varying 
openings of mesh (2 mm to <63 µm). Breaded chicken fillets were evaluated by 
determining moisture (%) and oil absorption (%). The analyzes were performed 
in triplicate. The results were submitted to the T-Student Test (p <0.05) to 
evaluate the influence of different types of flours and vegetable oils on the 
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moisture content and oil absorption. The granulometry of both flours was 
classified as fine (<250 µm). Higher moisture content was observed in the sample 
breaded with wheat flour and fried in corn oil (64.81%), and less moisture in the 
sample breaded with breadcrumbs and fried in soy oil (59.20%). The percentages 
of oil absorbed varied from 1.84% to 4.56%, with the sample being breaded with 
wheat flour and fried in corn oil, which showed the lowest absorption. The data 
obtained showed that the use of wheat flour promoted higher moisture retention 
and less oil absorption, reinforcing that the type of flour used influences the 
absorption of breaded chicken fillet oil. 
 
Keywords: Frying. Oil absorption. Coatings. Vegetable oils. 
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TÍTULO: Redes de cuidados de usuárias em sofrimento psíquico grave e em 

violência doméstica atendidas pelo CREAS de Santa Cruz- RN 

Resumo 

A violência doméstica é um fenômeno social que pode gerar a expressão de 
sofrimentos psíquicos graves. Por isso, a importância da construção de redes de 
cuidados. O Centro de Referência em Assistência Social (CREAS) se configura 
como um serviço que atende demandas voltadas à violação de direitos. Este 
trabalho objetivou conhecer as redes de cuidado formais e informais que as 
usuárias do CREAS vítimas de violência doméstica e em sofrimento psíquico 
grave acionaram e como estas se articulam. A pesquisa está orientada, pela 
perspectiva qualitativa, tendo como referência a Análise Institucional. Os 
procedimentos consistiram na consulta de prontuários/registros do serviço, rodas 
de conversas com profissionais, entrevistas com duas usuárias do serviço, notas 
dos diários de campo e a construção de dois ecomapas, um para cada usuária 
entrevistada. Sobre os resultados, percebemos uma mobilização da equipe no 
reconhecimento da relação entre violência e sofrimento psíquico entre as 
mulheres, apesar da ausência de diagnósticos; cautela na exposição das 
situações atendidas, em função das peculiaridades das redes de suporte à 
violência doméstica em município de pequeno porte. Os dados iniciais 
demonstram a necessidade de trabalhar estratégias de educação permanente 
em torno da relação entre violência doméstica e problemas de saúde mental, 
bem como sobre as redes formais intersetoriais e as redes informais são 
necessárias para o enfrentamento da questão. 
 
Palavras-chave: Violência Doméstica. Saúde Mental. Gênero. Redes de cuidado 

TITLE: The formal and informal Care Networks of women users in severe psychic 

suffering attended by CREAS in Santa Cruz/RN 

Abstract 

Domestic violence is a social phenomenon that can generate the expression of 
severe psychic suffering. Therefore, it is important to build care networks. The 
Reference Center on Social Assistance (CREAS) is configured as a service that 
meets demands directed to the violation of rights. This study aimed to know the 
formal and informal care networks that women in both situation of violence and 
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severe psychic suffering attended by CREAS triggered and how they are 
articulated. The research is guided predominantly by the qualitative perspective, 
having the Institutional Analysis as a reference. The procedures consisted of 
consulting the medical records/service records, conversations with professionals, 
interviews with users attended at the service and observations recorded in 
research diary and in the construction of two ecomaps, one for each user 
interviewed. Regarding the results, we noticed a team mobilization to recognize 
the relation between violence and psychic sufferings among women, despite the 
lack of diagnostics; and the fear of exposure of information about the situations 
attended due to the peculiarities of the domestic violence support networks in a 
small city. Initial data demonstrate the need to develop Permanent Education 
strategies around the relation between domestic violence and mental health 
problems, as well as how formal intersectoral networks and informal networks are 
needed to address the issue. 
 
Keywords: Domestic violence. Mental Health Gender. Care networks 
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TÍTULO: Avaliar as pressões estáticas máximas (PIMáx/PEMáx) em mulheres 

com fibromialgia. 

Resumo 

 

A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumatologias mais frequentes. Doença 
não inflamatória de sintomatologia crônica que tem como principal acometimento 
o sistema músculo esquelético, as características mais comuns presentes 
nesses indivíduos são: dor crônica, fadiga, distúrbios do sono, episódios de 
ansiedade, e depressão, que repercute de forma significativa causando redução 
da força muscular, da flexibilidade e resistência, podendo causar um impacto 
significativo na capacidade respiratória desses indivíduos, mas pouco se sabe. 
Todas essas alterações (conhecidas e desconhecidas) podem resultar em um 
mal funcionamento físico, mental e social, o que influencia de forma negativa na 
qualidade de vida desses indivíduos. Com isso, o objetivo do referido trabalho é 
avaliar as pressões estáticas máximas (PImáx/PEmáx) de mulheres com 
fibromialgia através da manovacuometria. Que se trata de um teste não invasivo, 
voluntário e esforço-dependente, por meio do qual a pressão inspiratória máxima 
(PImáx) e a pressão expiratória máxima (PEmáx) são obtidos. A análise aplicada 
foi descritiva dos aspectos sociodemográficos e pressões estáticas máximas. 
Foram avaliadas 23 mulheres com idade entre 36 a 73 anos e pressões estáticas 
máximas que variou entre –10cmH2O a -110cmH2O e a PEmáx variou entre 20 
cmH2O a 100cmH2O. Desta forma se faz necessário a continuidade do estudo 
e novos que possa observar às alterações respiratórias com outros instrumentos 
de avaliação com maior precisão. 

 
 
Palavras-chave: Fibromialgia. Pressões estáticas máximas. Mecânica 

respiratória. 

TITLE: EVALUATION OF MAXIMUM STATIC PRESSURES (PIMÁX / PEMÁX) 

IN WOMEN WITH FIBROMYALGIA. 

Abstract 
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Fibromyalgia (FM) is one of the most frequent rheumatological diseases. Non-
inflammatory disease with chronic symptomatology that mainly affects the 
skeletal muscle system, the most common characteristics present in these 
individuals are: chronic pain, fatigue, sleep disorders, anxiety episodes, and 
depression, which significantly affects causing strength reduction muscle, 
flexibility and endurance, which may have a significant impact on the respiratory 
capacity of these individuals, but little is known. All these changes (known and 
unknown) can result in a physical, mental and social malfunction, which 
negatively influences the quality of life of these individuals. With that, the objective 
of the referred work is to evaluate the maximum static pressures (MIP / MEP) of 
women with fibromyalgia through manovacuometry. That it is a non-invasive, 
voluntary and effort-dependent test, through which the maximum inspiratory 
pressure (MIP) and the maximum expiratory pressure (MEP) are obtained. 
Therefore, further studies are needed for the applicability of tests that assess the 
respiratory capacity of individuals with fibromyalgia, in order to identify, expand 
and draw the attention of the scientific community to prevent possible problems. 

 
 
Keywords: Fibromyalgia. Respiratory Capacity. Rheumatological diseases. 
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TÍTULO: Desenvolvimento, caracterização e avaliação da atividade 

antichagásica de sistemas binários com hidroxipropil-beta-ciclodextrina e 

derivado 2-aminotiofeno 

Resumo 

O composto 2-amino-4,5,6,7-tetra-hidrobenzo[b]tiofeno-3-carbonitrilo (6CN) é 
uma nova entidade química que possui uma ampla gama de atividades 
biológicas para as quais pode ser utilizado. Entretanto a sua baixa solubilidade 
em meio aquoso, torna seu uso na terapêutica limitado. Dessa maneira, este 
trabalho visa o desenvolvimento e caracterização de sistemas binários, formados 
entre o 6CN e a ciclodextrina hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD), com o 
objetivo de elevar a solubilidade em água do 6CN. Bem como, avaliar a sua 
atividade in vitro contra o parasita T. cruzi causador da doença de Chagas. Os 
sistemas foram preparados empregando três diferentes métodos, mistura física, 
malaxagem e evaporação rotativa e caracterizados através das análises de 
DSC, TG, FTIR, DRX e MEV. Os resultados evidenciaram alterações nas 
propriedades físico-químicas do 6CN quando presente nos sistemas binários, 
inferindo com isso o estabelecimento da interação entre o 6CN e a ciclodextrina 
na formação dos sistemas. Adicionalmente, a atividade antichagásica do sistema 
MAL teve maior taxa de inibição parasitária, mostrando resultados promissores 
para o sistema desenvolvido. 

 
Palavras-chave: 2-aminotiofeno; ciclodextrina; terapia farmacológica; doença de 

Chagas 

TITLE: Development, characterization and evaluation of the antichagasic activity 

of binary systems with hydroxypropyl-beta-cyclodextrin and 2-aminothiophene 

derivative 

Abstract 

The compound 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo [b] thiophene-3-carbonitrile 
(6CN) is a new chemical entity that has a wide range of biological activities for 
which it can be used. However, its low solubility in aqueous media, makes its use 
in therapy limited. Thus, this work aims at the development and characterization 
of binary systems, formed between 6CN and cyclodextrin hydroxypropyl-β-
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cyclodextrin (HP-β-CD), with the objective of increasing the water solubility of 
6CN. As well as, evaluate its activity in vitro against the parasite T. cruzi that 
causes Chagas disease. The systems were prepared using three different 
methods, physical mixing, kneading and rotary evaporation and characterized by 
DSC, TG, FTIR, DRX and SEM analysis. The results showed changes in the 
physical and chemical properties of 6CN when present in binary systems, thus 
inferring the establishment of the interaction between 6CN and cyclodextrin in the 
formation of systems. Additionally, the antichagasic activity of the MAL system 
had a higher rate of parasitic inhibition, showing promising results for the 
developed system. 

 
Keywords: 2-aminothiophene; cyclodextrin; pharmacological therapy; Chagas 

diseas 
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TÍTULO: Encapsulação de extrato rico em compostos fenólicos oriundos de 

polpa de melão Cantaloupe e avaliação do efeito na atividade antioxidante 

Resumo 

 

O melão (Cucumis melo L.) é um fruto que se destaca devido à composição, a 
qual apresenta uma série de substâncias bioativas, tais como os compostos 
fenólicos, que atuam como poderosos antioxidantes capazes de eliminar 
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Todavia, esses compostos são 
instáveis às condições ambientais de processamento e armazenamento de 
alimentos. A encapsulação tem demonstrado ser uma alternativa vantajosa, uma 
vez que esse processo tecnológico viabiliza a proteção de compostos bioativos 
frente às condições, impedindo a perda da atividade biológica. Nesse estudo, o 
extrato rico em compostos fenólicos oriundo da polpa de melão Cantaloupe foi 
encapsulado por meio da técnica de nanoprecipitação em solvente orgânico, 
utilizando as proteínas concentrada e isolada do soro do leite como agente 
encapsulante, com o propósito de, futuramente, caracterizar por meio de 
métodos físicos e químicos as nanopartículas produzidas, bem como avaliar o 
efeito da nanoencapsulação no potencial antioxidante do extrato rico em 
compostos fenólicos. 

 
 
Palavras-chave: Fitoquímicos. Nanopartículas. Proteínas do soro do leite. 

TITLE: Encapsulation of extract rich in phenolic compounds from Cantaloupe 

melon pulp and evaluating the effect on antioxidant activity. 

Abstract 

 

Melon (Cucumis melo L.) is a fruit that stands out due to its composition, which 
presents a series of bioactive substances, such as phenolic compounds, that act 
as powerful antioxidants capable of eliminating reactive oxygen and nitrogen 
species. However, these compounds are unstable under the environmental 
conditions of food processing and storage. Encapsulation is an advantageous 
alternative, since this technological process enables the protection of bioactive 
compounds against conditions, preventing biological activity loss. In this study, 
the extract rich in phenolic compounds from Cantaloupe melon pulp was 
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encapsulated using the nanoprecipitation technique in an organic solvent, using 
concentrated and isolated whey proteins as an encapsulating agent. In the future, 
it will characterize by physical and chemical methods the nanoparticles produced 
and evaluate the effect of nanoencapsulation on the antioxidant potential of the 
extract rich in phenolic compounds. 

 
 
Keywords: Phytochemicals. Nanoparticles. Whey Proteins. 
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TÍTULO: Efeito antibiofilme dos fitoconstituintes do extrato vegetal da Lippia 

grata frente a isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa. 

Resumo 

Estudos utilizando plantas tem se tornando um campo de pesquisa relevante na 
busca por novas possibilidades de controle contra os biofilmes. O objetivo geral 
do estudo foi avaliar a atividade antibacteriana e antibiofilme do extrato e óleo 
essencial da Lippia grata frente a isolados clínicos de Pseudomonas aeruginosa. 
A concentração inibitória mínima (CIM) do extrato e óleo essencial foi avaliada 
pela técnica da microdiluição em caldo e a concentração bactericida mínima 
(CBM) por meio da análise do crescimento do conteúdo dos poços em ágar 
Mueller-Hinton. A quantificação do biofilme foi realizada através da determinação 
da densidade óptica. Na caracterização química do óleo essencial de L. grata 
foram identificados os seguintes componentes: carvacrol, timol, p-cimeno e 
gama-terpineno. Entre os antimicrobianos testados, o aztreonam foi o que 
apresentou maior percentual de resistência (47,85%), seguido por imipenem e 
levofloxacino, ambos com 41,0%. O extrato vegetal da L. grata apresentou 
atividade antimicrobiana em 100% dos isolados testados na concentração de 50 
mg/mL (CIM90 e CBM90). O óleo essencial de L. grata apresentou atividade 
antimicrobiana em 100% dos isolados testados nas concentrações entre 50 a 
6,25 mg/mL⁻¹ (CIM90). Os 25 isolados de P. aeruginosa tratados com o extrato 
de L. grata apresentaram redução no biofilme em formação e consolidado. 
Concluindo, os compostos advindos da L. grata apresentaram atividade biológica 
promissora frente a P. aeruginosa. 
 
Palavras-chave: Biofilme, Pseudomonas aeruginosa, Lippia grata, óleo 

essencial. 

TITLE: Antibacterial and antibiofilm activity of Lippia grata against clinical isolates 

of Pseudomonas aeruginosa and cytotoxicity 

Abstract 

Studies using plants have become relevant in the search for new possibilities of 
control against biofilms. The objective of the present study was to evaluate the 
antibacterial and antibiofilm activity of Lippia grata extract and essential oil 
against clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. The minimum inhibitory 
concentration (MIC) of the extract and essential oil was evaluated by the broth 
microdilution technique and the minimum bactericidal concentration (CBMMBC) 
by analyzing the growth of the well content on Mueller-Hinton agar. The 
quantification of the biofilm was performed by determining the optical density. In 
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the chemical characterization of the essential oil of L. grata, the following 
components were identified: carvacrol, thymol, p-cymene and gamma-terpinene. 
Among the antimicrobials tested, aztreonam was the one with the highest 
percentage of resistance (47.85%), followed by imipenem and levofloxacin, both 
with 41%. The plant extract of L. grata showed antimicrobial activity in 100% of 
the isolates tested at a concentration of 50 mg/mL (CIM90 and CBM90). The 
essential oil of L. grata showed antimicrobial activity in 100% of the isolates tested 
at concentrations between 50 to 6.25 mg/mL⁻¹ (CIM90). The 25 isolates of P. 
aeruginosa treated with the extract of L. grata showed a reduction in the biofilm 
in formation and consolidation. In conclusion, the compounds from L. grata 
presented promising biological activity in front of P. aeruginosa. 
 
Keywords: Biofilm, Pseudomonas aeruginosa, Lippia grata, essential oil. 
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TÍTULO: FATORES ASSOCIADOS À CONFIANÇA NO EQUILÍBRIO EM 

IDOSOS BRASILEIROS RESIDENTES NA COMUNIDADE 

Resumo 

 

O equilíbrio postural é assegurado pelo funcionamento dos sistemas vestibular, 
visual, somatossensorial e musculoesquelético. No decorrer dos anos esses 
sistemas podem sofrer alterações decorrentes do processo de senescência. 
Tratou-se de um estudo metodológico que avaliou variáveis preditoras do 
equilíbrio em idosos. Foram avaliados 158 idosos de diferentes comunidades de 
Natal/RN através da escala ABC-16 e Geriatric Depressive Scale. 

 
 
Palavras-chave: Idosos; equilíbrio postural; atividade de vida diária. 

TITLE: FACTORS ASSOCIATED WITH CONFIDENCE IN BALANCE IN 

BRAZILIAN ELDERLY RESIDENTS IN THE COMMUNITY 

Abstract 

 

Postural balance is ensured by the functioning of the vestibular, visual, 
somatosensory and musculoskeletal systems. Over the years, these systems 
may change due to the senescence process. Over the years, these systems may 
change due to the senescence process. It was a methodological study that 
evaluated variables that predict balance in the elderly. 158 elderly people from 
different communities in Natal / RN were evaluated using the ABC-16 and 
Geriatric Depressive Scale. 

 
 
Keywords: Elderly; postural balance; daily life activities. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM MODELO CINEMÁTICO TRIDIMENSIONAL 

PARA PREDIÇÃO DE VOLUME CORRENTE EM RECÉM-NASCIDOS 

Resumo 

Introdução: No período neonatal, a função pulmonar é medida em ventilação 
mecânica invasiva ou requer que o recém-nascido (RN) permaneça imóvel 
durante a análise, impedindo sua aplicação no cuidado neonatal e na respiração 
espontânea. Objetivo: Criar uma nova ferramenta para avaliar o volume corrente 
(VC) no RN e testar a concordância entre o VC prevista pelo peso corporal. 
Métodos: O RN foi filmado por 2' na posição dorsal. A nova ferramenta estimou 
o VC associando imagens de movimento toracoabdominal à citometria torácica 
e calculou os valores (ml) no Matlab®. O acordo foi testado em comparação com 
a VC prevista por quilograma de peso para cada RN (5 ml/kg). A correlação foi 
testada pelo coeficiente de Pearson e concordância pela análise de Bland-
Altman. Resultados: 13 RN (GA: 39,1 ± 0,8 semanas), com peso e comprimento 
médios de 3175,4 ± 493,8g e 49 ± 2,8 cm, respectivamente, foram incluídos no 
estudo. O VC estimado por análise cinemática foi de 16,3 ± 4,2 ml ou 5,1 ml / kg 
e 15,9 ± 2,5 ml ou 5 ml/kg de acordo com o valor calculado em peso. Houve forte 
correlação entre os métodos (r = 0,724; p = 0,005) e a diferença nos valores 
médios calculados foi de 0,4 ml (viés), com intervalo de confiança de 95% entre 
-5,2 e 6,0 ml, p = 0,624. Conclusões: Os métodos para medir VC são 
intercambiáveis, sugerindo que a nova ferramenta com uma análise cinemática 
tridimensional do movimento toracoabdominal no software Matlab® pode estimar 
o VC do RN termo. 

 
Palavras-chave: Recém-nascido. Mecânica respiratória. Fotogrametria. 

Software. 

TITLE: APPLICATION OF A THREE-DIMENSIONAL KINEMATIC MODEL FOR 

PREDICTION OF CURRENT VOLUME IN NEWBORNS 

Abstract 

Introduction: In neonatal period, pulmonary function is measured in invasive 
mechanical ventilation or requires the newborn (NB) to remain motionless during 
analysis, precluding its application in neonatal care and spontaneous breathing. 
Objective: To create a new tool to assess the tidal volume (TV) in NB and test 
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the agreement between TV predicted by body weight. Methods: The NB was 
filmed for 2’ in dorsal position. The new tool estimated the TV associating 
thoracoabdominal movement images with thoracic cytometry and calculated the 
values (ml) through Matlab®. The agreement was tested comparing to TV 
predicted by kilogram of weight for each NB (5ml/kg). The correlation was tested 
by Pearson’s coefficient and agreement by Bland-Altman analysis. Results: 13 
NB (GA: 39.1±0.8 weeks), with average weight and length of 3175.4±493.8g and 
49±2.8 cm, respectively, were included in the study. TV estimated by kinematic 
analysis was 16.3±4.2ml or 5.1ml/kg and 15.9±2.5ml or 5ml/kg according to the 
value calculated by weight. There was a strong correlation between the methods 
(r=0.724; p=0.005) and the difference in average values calculated was 0.4 ml 
(bias), with a 95% confidence interval between -5.2 and 6.0 ml, p = 0.624. 
Conclusions: The methods to measure TV are interchangeable, suggesting that 
the new tool with a three-dimensional kinematic analysis of thoracoabdominal 
movement in Matlab® software can estimate the TV of term NB. 

 
Keywords: Newborn. Respiratory mechanics. Photogrammetry. Software. 
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TÍTULO: Percepção dos Docentes do Curso de Medicina sobre o Sofrimento 

Psíquico dos Alunos. 

Resumo 

A prevalência do sofrimento psíquico entre os universitários do curso de 
medicina é bem descrita e evidenciada na literatura científica. Tal fato é 
preocupante pois este sofrimento pode tornar-se patológico, afetando 
diretamente a saúde mental e a qualidade de vida desses indivíduos. As 
associações do sofrimento psíquico com seus determinantes são diversas, e o 
apoio institucional, assim como a relação discente-docente, mostram-se 
importantes para a redução deste problema. Essa pesquisa pretende identificar 
e compreender a percepção do corpo docente do curso de medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sobre o sofrimento 
psíquico de seus estudantes e quais os fatores que estão associados a este. 
Para além disso, visa avaliar a capacidade dos docentes de: reconhecer 
precocemente o sofrimento psíquico do aluno; se auto identificar como agente 
contribuinte ou atenuante do sofrimento psíquico dos estudantes; adotar 
estratégias e medidas pós identificação dessa problemática. Com a suspensão 
do período letivo 2020.1 frente à pandemia do COVID-19 e a necessidade de 
isolamento social, a pesquisa foi interrompida e só recentemente teve suas 
estratégias redefinidas no intuito de dar prosseguimento de forma remota. Por 
este motivo ainda não possui resultados. 
 
Palavras-chave: Sofrimento psíquico, saúde mental, professores, estudantes de 

medicina 

TITLE: THE PERCEPTION OF THE TEACHERS OF THE MEDICINE COURSE 

OF THE FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE ON THE 

PSYCHIC SUFFERING OF THE STUDENTS 

Abstract 

The prevalence of psychological distress among undergraduate medical students 
is well described and evidenced in the scientific literature. This fact is worrying 
because this suffering can become pathological, directly affecting the mental 
health and quality of life of these individuals. The associations of psychological 
suffering with its determinants are diverse, and institutional support, as well as 
the student-teacher relationship, are important to reduce this problem. This 
research aims to identify and understand the perception of the faculty of the 
medical course at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) about 
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the psychological distress of their students and what factors are associated with 
it. In addition, it aims to assess the ability of teachers to: recognize the student's 
psychological suffering early; identify itself as a contributing or mitigating agent 
to the students' psychological suffering; adopt strategies and measures after 
identifying this problem. With the suspension of the 2020.1 academic period in 
the face of the COVID-19 pandemic and the need for social isolation, the research 
was interrupted and only recently had its strategies redefined in order to proceed 
remotely. For this reason it still has no results. 
 
Keywords: Psychic suffering, mental health, teachers, medical students 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE NANOPARTICULAS LIPIDICAS 

GELIFICADAS 

Resumo 

 

O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Devido a essa 
realidade, moléculas com potencial anticâncer têm sido investigadas. Dentre 
elas, está a curcumina cuja eficácia tem sido relatada frente a diversos tipos de 
câncer. No entanto, a curcumina apresenta limitações biofarmacêuticas que 
comprometem suas propriedades terapêuticas. Para tal, o uso de 
nanopartículas, tem-se revelado uma estratégia promissora. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi desenvolver e caracterizar nanopartículas lipídicas gelificadas 
contendo curcumina (Curc-NPLGs). As nanopartículas foram caracterizadas 
quanto a de distribuição do tamanho de partículas, potencial zeta, pH, 
condutividade e taxa de encapsulamento (TX). As NPLGs foram acompanhadas 
por 90 dias. Curc-NPLGs apresentaram tamanho de partículas reduzido, baixa 
polidispersão, condutividade elevada e pH levemente ácido. Estas se 
mantiveram sua estáveis ao longo de 90 dias. Em adição, uma elevada TX foi 
verificada. Assim, foram desenvolvidas nanopartículas estáveis, com 
estabilidade e características físico-químicas adequadas, apresentando-se 
como formulação promissora para a avaliação das propriedades anticâncer. 

 
 
Palavras-chave: Curcuminoides. Nanotecnologia. Curcuma longa. 

Nanopartículas. 

TITLE: DEVELOPMENT OF GELLED LIPID NANOPARTICLES 

Abstract 

 

Cancer is one of the most causes of death around the world. Considering this 
reality, molecules presenting anticancer pontencial has been investigated. 
Nonetheless, curcumin shows biophamaceutical limitations which compromise its 
therapeutical properties. To overcome this drawback, the aim of this study was 
to develop and characterize lipid gelled nanoparticles containing curcumin (Curc-
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NPLGs). The nanoparticles were characterized for its particle size distribution, 
zeta potencial, pH, conductivity and loading drug content (TX). The nanoparticles 
were evaluated over 90 days. Addicionally, a good loading drug content was 
found. Thus, stable nanoparticles were developed, showing suitable 
physicochemical properties and stability, presenting itself as a potencial 
formulation for anticancer properties evaluation. 

 
 
Keywords: Curcuminoids. Nanotechnology. Curcuma longa. Nanoparticles. 
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TÍTULO: Prevalência, incidência e fatores de risco associados às afecções 

respiratórias em crianças residentes no município de Santa Cruz – RN 

Resumo 

 

O objetivo do estudo foi verificar a prevalência de afecções respiratórias durante 
o 1º e 8º mês de vida das crianças nascidas no município de Santa Cruz-RN e 
analisar a relação entre essas afecções apresentadas pelos filhos e em seus 
respectivos pais. Neste estudo, do tipo longitudinal, as puérperas que residiam 
no município foram abordadas no Hospital Universitário Ana Bezerra, receberam 
informações sobre a pesquisa e aquelas que aceitaram participar, assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. No período de 30 dias após o parto 
e no oitavo mês de vida da criança, as mães foram visitadas em suas 
residências, na qual foi aplicado um questionário estruturado para esse estudo. 
Para a análise estatística foram utilizados o programa Microsoft Excel e o 
programa STATA. Inicialmente foram abordadas 96 mães e lactentes, as quais 
18 mães (18,7%) relataram ter doença respiratória crônica. Dentre as doenças 
8,3% (8) das mães referiram ter rinite alérgica, 6,3% (6) sinusite, e 3,1% (3) 
asma. Em relação aos pais, 6,2% (6) deles tinham asma, 7,3% (7) rinite alérgica 
e 2,1% (2) sinusite. A prevalência de afecções respiratórias nos filhos foi de 
58,3% no primeiro mês e 47,6% no oitavo mês. 

 
 
Palavras-chave: Doenças respiratórias. Prevalência. Saúde da Criança. 

TITLE: Prevalence, incidence and risk factors associated with respiratory 

diseases in children living in the city of Santa Cruz - RN 

Abstract 

The aim of this study was to verify the prevalence of respiratory diseases during 
the 1st and 8th month of life of children born in the city of Santa Cruz-RN and to 
analyze the relationship between these conditions presented by the children and 
their respective parents. In this longitudinal study, the puerpery women who lived 
in the municipality were approached at the University Hospital Ana Bezerra, 
received information about the research and those who agreed to participate, 
signed the Free and Informed Consent Form. In the period of 30 days after 
delivery and in the eighth month of the child's life, the mothers were visited in 
their homes, in which a structured questionnaire was applied for this study. For 
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statistical analysis, the Microsoft Excel program and the STATA program were 
used. Initially, 96 mothers and infants were approached, 18 mothers (18.7%) 
reported having chronic respiratory disease. Among the diseases 8.3% (8) of the 
mothers reported having allergic rhinitis, 6.3% (6) sinusitis, and 3.1% (3) asthma. 
Regarding parents, 6.2% (6) of them had asthma, 7.3% (7) allergic rhinitis and 
2.1% (2) sinusitis. The prevalence of respiratory diseases in children was 58.3% 
in the first month and 47.6% in the eighth month. 
 
Keywords: Respiratory diseases. Prevalence. Child Health. 
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TÍTULO: Avaliação da toxicidade de nanopartículas a base de extrato rico em 

carotenoides de melão Cantaloupe (Cucumis Melo L.) em cultura de célula 

Resumo 

 O melão Cantaloupe (Cucumis melon var. cantaloupensis) destaca-se por 
apresentar propriedades bioativas devido à presença de carotenoides, 
compostos lipofílicos com importância biológica, mas com a bioatividade limitada 
devido a estabilidade química frente a fatores ambientais. Nessa perspectiva, a 
nanoencapsulação surge como uma alternativa para dar estabilidade a esses 
bioativos, visando aumentar o potencial de utilização em alimentos 
industrializados. Para isso, é necessário avaliar a segurança desses materiais. 
Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar a segurança de nanopartículas 
a base de extrato rico em carotenoides de melão Cantaloupe e gelatina suína 
em cultura de células CCD-18Co. As nanopartículas foram obtidas pela técnica 
de emulsificação O/A e, caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV) e Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). 
Os resultados obtidos demonstraram partículas lisas em escala nanométrica (50 
-75 nm) e, o FTIR mostrou interações químicas entre o extrato bruto (EB) e o 
agente encapsulante que confirmam a eficiência do encapsulamento. Para todas 
as concentrações do EB (0.05, 0.16 e 0.50 mg/mL) e da nanoformulação (0.2, 
0.65 e 2.0 mg/mL) avaliados em diferentes tempos (4 e 24 horas), não foram 
demonstrados efeitos tóxicos em cultura de células avaliada (viabilidade celular 
> 70%). Dessa forma, os resultados obtidos asseguram estudos posteriores em 
modelo in vivo para avaliação do potencial bioativo. 
 
Palavras-chave: Nanoencapsulação. Cucurbitacea. Segurança. 

TITLE: Toxicity evaluation of nanoparticles based on extract rich in Cantaloupe 

melon (Cucumis Melo L.) carotenoids in cell culture 

Abstract 

 

Cantaloupe melon (Cucumis melon var. Cantaloupensis) stands out for having 
bioactive properties due to carotenoids' presence, lipophilic compounds with 
biological importance, but with limited bioactivity due to chemical stability in the 
face of environmental factors. In this perspective, nanoencapsulation appears as 
an alternative to provide stability to these bioactive agents, aiming to increase the 
potential for processed foods. For this, it is necessary to evaluate the safety of 
these materials. Thus, this study's objective was to evaluate the safety of 
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nanoparticles based on an extract rich in cantaloupe melon carotenoids and 
swine gelatin in non-cancerous colon cell culture (CCD-18Co). The nanoparticles 
were obtained using the O / W emulsification technique and characterized by 
Scanning Electron Microscopy (SEM) and Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR). The results obtained showed smooth particles on a 
nanometer scale (50 -75 nm). The FTIR showed chemical interactions between 
the crude extract (EB) and the encapsulating agent that confirm the 
encapsulation's efficiency. For all concentrations of EB (0.05, 0.16 and 0.50 mg / 
mL) and nanoformulation (0.2, 0.65 and 2.0 mg / mL) evaluated at different times 
(4 and 24 hours), no toxic effects have been demonstrated in cell culture 
assessed (cell viability> 70%). Thus, the results obtained ensure further studies 
in an in vivo model to assess the bioactive potential. 

 
 
Keywords: Nanoencapsulation. Cucurbitacea. Safety. 
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TÍTULO: Padrões ecomorfológicos na borboleta Hamadryas februa são afetados 

por modificações no habitat 

Resumo 

A perda de habitat e a fragmentação causam a redução do habitat, dos recursos 
disponíveis e isolam populações. Dessa forma, a capacidade de dispersão de 
uma espécie pode definir a perpetuação da mesma. As respostas dos 
organismos as modificações no habitat, vem sendo amplamente estudada nos 
últimos anos (Hill et al. 1999a, Taylor et al. 1995, Van Dyck et al. 1999). Dessa 
forma, presente estudo foi realizado em uma área fragmentada de Mata Atlântica 
do Rio Grande do Norte. E avalia como a modificação do habitat altera a 
anatomia de borboletas da espécie Hamadryas februa. A espécie apresentou 
dimorfismo sexual para todas as variáveis morfológicas analisadas. As fêmeas 
são mais robustas em todas elas, exceto na proporção massa tórax, dessa forma 
os machos apresentam um investimento maior em tórax que as fêmeas.A 
quantidade de habitat, foi a variável da paisagem mais importante para explicar 
as variações morfológicas na espécie. 
 
Palavras-chave: Fragmentação, alteração morfológica, borboletas, Hamadryas 

februa 

TITLE: Ecomorphological patterns in the Hamadryas februa Butterfly are affected 

by habitat changes. 

Abstract 

Habitat loss and fragmentation causes a decrease in habitat, in available 
resources and in isolated populations. A species' dispersal capacity can define 
its perpetuation.The responses of organisms to habitat changes have been 
widely studied in the past few years (Hill et al. 1999a, Taylor et al.1995, Van Dyck 
et al.1999). For this reason, the following study was made in a fragmented area 
of Mata Atlântica at Rio Grande do Norte. And analyzes how modifications in the 
habitat changes the anatomy of butterflies of the Hamadryas februa species. 
Sexual dysmorphism was present for all morphological forms analyzed. Females 
are more robust in all variables except mass-chest ratio, thus, males have higher 
efforts for thorax ratio than females. Habitat quantity was the major landscape 
variable to explain morphological variations in the species. 
 
Keywords: Fragmentation, morphological change, butterflies, Hamadryas februa. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS 

VAZIAS DE AGROTÓXICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Atualmente o Brasil lidera o ranking de exportação de diversos produtos 
agrícolas sendo responsável por alimentar 7 bilhões de pessoas. É um dos 
maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, apresentando um grande 
potencial na geração de resíduos de embalagens. Observando a necessidade 
de regulamentação na comercialização, uso e o descarte das embalagens de 
defensivos agrícolas, criou-se a Lei nº 7.802, de 11/07/1989. A Logística Reversa 
(LR) é definida como a área da Logística Empresarial que trata do retorno de 
produtos pós-vendidos e/ou consumidos ao seu centro produtivo. Sendo assim, 
este trabalho tem por objetivo quantificar o volume de tipos de embalagens que 
foram devolvidas para a Central de Recebimento de Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos de Mossoró – RN nos anos de 2015 a 2019. Neste período deu 
entrada na central um total de 194 t de embalagens vazias de agrotóxicos. As 
embalagens do tipo celulósica rígida, metálica flexível e plástica rígida foram as 
que apresentaram maior quantificação. Em contrapartida, os menores valores de 
descarte foram para as embalagens metálica rígida, flexível mista e plástica 
flexível. 
 
Palavras-chave: Embalagens vazias, Logística reversa, meio ambiente, 

Armazenamento. 

TITLE: DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF RETURN OF EMPTY AGRICULTURAL 

PACKAGES IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Currently, Brazil leads the export ranking of several agricultural products and is 
responsible for feeding 7 billion people. It is one of the largest consumers of 
pesticides in the world, presenting great potential in the generation of packaging 
waste. Noting the need for regulation in the marketing, use and disposal of 
pesticide packaging, Law No. 7,802, of 7/11/1989, was created. Reverse 
Logistics (LR) is defined as the Business Logistics area that deals with the return 
of post-sold and / or consumed products to its production center. Therefore, this 
work aims to quantify the volume of types of packaging that were returned to the 
Central Receipt of Empty Pesticide Packaging in Mossoró - RN in the years 2015 
to 2019. During this period, a total of 194 t of empty pesticide packaging was 
received at the plant. The rigid cellulosic, flexible metallic and rigid plastic 
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packaging were the ones with the highest quantification. In contrast, the lowest 
disposal values were for rigid, flexible mixed and flexible plastic packaging. 
 
Keywords: Empty packaging, reverse logistics, environment, storage. 
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TÍTULO: Visão do enfermeiro sobre as necessidades e dúvidas dos pacientes 

cirúrgicos relacionados ao período perioperatório 

Resumo 

As orientações são relevantes para o cuidado e recuperação dos pacientes 
cirúrgicos, haja vista seus anseios e dúvidas. O estudo tem como objetivo 
identificar as necessidades dos pacientes relacionadas ao perioperatório na 
visão dos enfermeiros, e verificar as dificuldades e facilidades vivenciadas pelos 
enfermeiros na educação em saúde ao paciente cirúrgico. Trata-se de um estudo 
transversal realizado nas enfermarias de um hospital universitário, no período de 
junho e julho de 2018 e 2019, por meio de instrumento estruturado organizado 
por tópicos, com 20 enfermeiros. Das necessidades dos pacientes relacionadas 
ao pré-operatório, houve um destaque para dúvidas a respeito do horário e 
duração do procedimento com 65,0% e orientação sobre banho, higiene e 
vestimentas (40,0%) e sobre a realização do procedimento (40,0%). Quanto às 
necessidades no pós-operatório, destacaram-se dúvidas em relação à 
mobilização precoce e deambulação (70,0%), nutrição e líquidos (65,0%) e 
cuidados com a ferida operatória e curativos (55,0%). No tocante às dificuldades 
na educação em saúde, 40% alegou não haver motivos que dificultam, 15% para 
admissão direto no bloco cirúrgico, assim como para divergência de informações 
e colaboração entre profissionais. O estudo revelou que, na visão dos 
enfermeiros, há dificuldades na educação em saúde aos pacientes cirúrgicos, os 
quais apresentam muitas dúvidas, e são de extrema importância no 
planejamento de ações em saúde, de forma que o cuidado seja efetivado. 
 
Palavras-chave: Assistência perioperatória. Educação em Saúde. Pacientes 

cirúrgicos. 

TITLE: Nurse’s vision on the needs and doubts of surgical patients related to the 

perioperative period 

Abstract 

The guidelines are relevant to the care and recovery of surgical patients, given 
their concerns and doubts. The study aims to identify the needs of patients related 
to the perioperative in the view of nurses, and to verify the difficulties and facilities 
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experienced by nurses in health education for surgical patients. This is a cross-
sectional study carried out in the wards of a university hospital, in the period from 
June to July 2018 and 2019, using a structured instrument organized by topics, 
with 20 nurses. Of the patients' needs related to the preoperative period, there 
was an emphasis on doubts about the time and duration of the procedure with 
65.0% and guidance on bathing, hygiene and clothing (40.0%) and on the 
procedure (40, 0%). As for the needs in the postoperative period, doubts were 
highlighted regarding early mobilization and walking (70.0%), nutrition and fluids 
(65.0%) and care for the surgical wound and dressings (55.0%). Regarding the 
difficulties in health education, 40% claimed that there are no reasons that make 
it difficult, 15% for direct admission to the operating room, as well as for diverging 
information and collaboration between professionals. The study revealed that, in 
the view of nurses, there are difficulties in health education for surgical patients, 
who have many doubts, and are extremely important in planning health actions, 
so that care is effective. 
 
Keywords: Perioperative Care. Health Education. Surgical patients. 
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TÍTULO: O AMBIENTE AQUÁTICO E A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: 

MERGULHANDO NAS POSSIBILIDADES 

Resumo 

O objetivo desse trabalho é relatar a experiência da prática de atividades no 
ambiente aquático com um grupo de pessoas com deficiência intelectual com 
diferentes diagnósticos, a partir do projeto de iniciação científica “Pessoas com 
deficiência intelectual”, que é desenvolvido pelo departamento de Educação 
Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mostrando as 
possibilidades de adaptação e inovação, além de apresentar o desenvolvimento 
dos alunos dentro da sua especificidade nesse ambiente. Relaciona-se com o 
Objetivo 3 da saúde e bem-estar e com o Objetivo 4 da educação de qualidade 
da agenda 2030 da ONU. Utiliza a metodologia da pesquisa qualitativa, com 
cunho descritivo, tendo o relato de experiência como princípio. A intervenção 
teve resultado positivo, e um grande desenvolvimento para todos os 
participantes, e contou com algumas adaptações referentes a necessidade de 
cada aluno do projeto. 

 
Palavras-chave: Deficiência intelectual. Ambiente aquático. Natação. 

TITLE: THE AQUATIC ENVIRONMENT AND INTELLECTUAL DISABILITY: 

DIVING INTO POSSIBILITIES 

Abstract 

The objective of this work is to report the experience of practicing activities in the 
aquatic environment with a group of people with intellectual disabilities with 
different diagnoses, from the scientific initiation project “People with intellectual 
disabilities”, which is developed by the Physical Education department at Federal 
University of Rio Grande do Norte. Showing the possibilities of adaptation and 
innovation, in addition to presenting the students' development within their 
specificity in this environment. It relates to Goal 3 on health and well-being and 
to Goal 4 on quality education on the UN 2030 agenda. It uses the qualitative 
research methodology, with a descriptive nature, having the experience report as 
a principle. The intervention had a positive result, and a great development for all 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 712 

 

participants, and had some adaptations regarding the needs of each student in 
the project. 

 
Keywords: Intellectual disability. Aquatic environment. Swimming. 
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TÍTULO: ANÁLISE COMPARATIVA DE CÉLULAS CANIBAIS EM LESÕES 

PERIFÉRICAS E CENTRAIS DE CÉLULAS GIGANTES DOS OSSOS 

MAXILARES 

Resumo 

As lesões centrais de células gigantes (LCCG), lesões periféricas de células 
gigantes (LPCG) e tumores de células gigantes (TCG) dos ossos longos são 
lesões que apresentam similaridades histopatológicas, porém, apresentam 
características clínicas e comportamentos biológicos distintos. Este estudo 
retrospectivo e quantitativo analisou o papel do canibalismo celular na 
patogênese em 42 LPCGs, 43 de LCCGs (24 agressivos e 19 não agressivos) e 
18 de TCGs, nos quais foi verificado o percentual de células Gigantes Canibais 
(CGCs). As Células Gigante Canibais (CGCs) foram observadas em 17 casos 
de LCCGs (39,5%), em 34 casos de LPCGs (80,9%) e em 15 de TCG (83,3%). 
O percentual de CGCs foi maior em LPCGs (média do rank: 16,38), seguido 
pelos TCGs (média do rank: 9,05) e LCCGs (média do rank: 2,72) (p &amp;lt; 
0,001). Em LCCGs agressivas, a frequência de CGC foi significativamente maior 
do que o tipo não agressivo (p = 0,001). Nos casos de LCCGs, a frequência de 
CGCs foi significativamente maior nas lesões de crescimento rápido (p = 0,020), 
lesões com bordas irregulares (p = 0,045) e sintomáticas (p = 0,020) nas LCCGs. 
Em relação aos percentuais de CGCs do TCG observou-se diferença 
significativa com LCCG não agressivas (p &amp;lt; 0,001). Nossos resultados 
evidenciaram que a frequência de CGCs em LCCGs podem ajudar a prever o 
comportamento biológico dessas lesões. Além disso, a presença dessas células 
pode auxiliar a diferenciar morfologicamente as LCCGs agressivas das não 
agressivas. 
 
Palavras-chave: Canibalismo; Células-gigantes; Lesões; Patologia; 

TITLE: COMPARATIVE ANALYSIS OF CANNIBAL CELLS IN PERIPHERAL 

AND CENTRAL INJURIES OF GIANT CELLS OF THE JAWS 

Abstract 
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Central giant cell lesions (LCCG), peripheral giant cell lesions (LPCG) and giant 
cell tumors (GCT) of long bones are lesions that have similarities 
histopathological features, however, have clinical and distinct biological 
behaviors. This retrospective and quantitative study analyzed the role of cell 
cannibalism in the pathogenesis in 42 LPCGs, 43 from LCCGs (24 aggressive 
and 19 non-aggressive) and 18 from TCGs, in which the percentage of Giant 
Cannibal cells (CGCs) was verified. Giant Cannibal Cells (CGCs) were observed 
in 17 cases of LCCGs (39.5%), in 34 cases of LPCGs (80.9%) and in 15 of TCG 
(83.3%). The percentage of CGCs was higher in LPCGs (rank average: 16.38), 
followed by TCGs (rank average: 9.05) and LCCGs (rank average: 2.72) (p & lt; 
0.001). In aggressive LCCGs, the frequency of CGC was significantly higher than 
the non-aggressive type (p = 0.001). In cases of LCCGs, the frequency of CGCs 
was significantly higher in growth lesions fast (p = 0.020), lesions with irregular 
edges (p = 0.045) and symptomatic (p = 0.020) in LCCGs. Regarding the 
percentage of CGCs of the TCG, a significant difference was observed with non-
LCCG aggressive (p & lt; 0.001). Our results showed that the frequency of CGCs 
in LCCGs can help to predict the biological behavior of these lesions. In addition, 
the presence of these cells can help to differentiate aggressive and non-
aggressive GCCs morphologically. 

 
Keywords: Cannibalism; Giant cells; Injuries; Pathology; 
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TÍTULO: Relação entre sintomatologia depressiva e desempenho físico em 

puérperas adolescentes e adultas jovens da região do Trairi 

Resumo 

O trabalho está vinculado ao projeto intitulado Caminhos do curso da vida 
conectando a gravidez na adolescência a condições crônicas: Um estudo piloto 
para reforçar a capacidade de pesquisa e do sistema de saúde no Nordeste do 
Brasil. O propósito do presente estudo foi identificar e descrever a presença de 
sintomatologia depressiva nas gestantes (adolescentes e adultas) rastreada 
através da Escala de Depressão Pós-parto de Edimburgo (EPDS) e caracterizá-
las em relação aos fatores socioeconômicos, obstétricos e funcionais. 
Conclusão: O grupo das adolescentes apresentou uma maior prevalência (19%) 
da sintomatologia depressiva quando comparadas a adultas jovens (6,8%), 
reforçando a necessidade de estratégias de rastreio precoce dos sintomas 
depressivos voltadas para este público em específico. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Depressão. 

Puerpério. 

TITLE: Relationship between depressive symptoms and physical performance in 

adolescent and young adult mothers in the Trairi region. 

Abstract 

The work is linked to the project entitled Paths of the course of life connecting 
teenage pregnancy to chronic conditions: A pilot study to strengthen research 
capacity and the health system in Northeast Brazil. Objective: The purpose of this 
study was to identify and describe the presence of depressive symptoms in the 
puerperal women (adolescents and adults). Statistical analysis was performed 
using descriptive statistics: percentages, standard deviation measures and p-
value. Methods: Observational study, conducted with adolescent and adult 
mothers using the Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS). Results: 
The group of adolescents presented a higher prevalence (19%) of depressive 
symptoms when compared to young adults (6.8%), reinforcing the need for 
strategies for early screening of depressive symptoms aimed at this specific 
audience due to their peculiarities. 
 
Keywords: Keywords: Teenage pregnancy. Depression. Postpartum Period. 
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TÍTULO: Relação entre os valores de força muscular respiratória com a Medida 

da Função Motora em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. 

Resumo 

A DMD acomete de forma progressiva e irreversível a musculatura esquelética, 
principalmente a respiratória. Nesse contexto, a MFM é uma escala que favorece 
a compreensão de gravidade e o acompanhamento da evolução desses 
indivíduos. Objetivo: Correlacionar as medidas de função e força muscular 
respiratória com a funcionalidade pela escala MFM na DMD. Metodologia: 
Avaliamos a função pulmonar por espirometria e as pressões inspiratórias e 
expiratórias máximas, além da pressão inspiratória nasal pela manovacuometria. 
Aplicamos a MFM e agrupamos seus itens de acordo com as dimensões que a 
compõem (D1, D2 e D3), além do valor MFM Total. Utilizamos o teste de 
normalidade Kolmogorov-Smirnov e a correlação de Spearman para análise de 
dados. Resultados: Foram avaliados 34 sujeitos (sexo M, média de idade 
14,67±5,43 anos). Encontramos correlação positiva e moderada na escala MFM 
Total versus CVF(%pred) r=0,66, p<0,0001, PImáx(%pred) r=0,65, p<0,0001 e 
PEmáx(%pred) r=0,56, p=0,0005. O SNIP apresentou correlação forte e positiva 
com as dimensões D1 r=0,72, D2 r=0,80 e MFM Total r=0,76 (todos com 
p<0,0001) e moderado com D3 r=0,68 e p<0,0001. Conclusão: O declínio da 
funcionalidade avaliado pela escala MFM em sujeitos com DMD se associa 
positivamente com a queda da força muscular respiratória. Esses achados 
poderão favorecer a introdução de intervenções terapêutica precocemente na 
prática clínica nessa população. 
 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne, Espirometria e Pressões 

Respiratórias 

TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN RESPIRATORY MUSCULAR STRENGTH 

VALUES AND MOTOR FUNCTION MEASUREMENT IN PATIENTS WITH 

DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY. 

Abstract 

DMD affects skeletal muscles, especially the respiratory, progressively and 
irreversibly. In this context, MFM is a scale that favors the understanding of the 
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severity and the monitoring of the evolution of these individuals. Objective: 
Correlate the measurements of respiratory muscle function and strength with 
functionality using the MFM scale in DMD. Methodology: We evaluated lung 
function using spirometry and maximum inspiratory and expiratory pressures, in 
addition to nasal inspiratory pressure using manovacuometry. We apply the MFM 
and group its items according to the dimensions that compose it (D1, D2, and 
D3), in addition to the Total MFM value. We used the Kolmogorov-Smirnov 
normality test and Spearman correlation for data analysis. Results: 34 subjects 
were evaluated (gender M, mean age 14.67 ± 5.43 years). We found a positive 
and moderate correlation on the Total MFM versus FVC scale (%pred) r=0.66, 
p<0.0001, MIP (%pred) r=0.65, p<0.0001 and MEP (%pred) r=0.56, p=0.0005. 
SNIP showed a strong and positive correlation with the dimensions D1 r=0.72, 
D2 r=0.80 and MFM Total r=0.76 (all with p<0.0001) and moderate with D3 r=0.68 
and p<0.0001. Conclusion: The decline in functionality assessed by the MFM 
scale in subjects with DMD is positively associated with the decrease in 
respiratory muscle strength. These findings may favor the introduction of 
therapeutic interventions precociously in clinical practice in this population. 
 
Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy, Spirometry and Respiratory 

Pressures 
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TÍTULO: DESEMPENHO DE FENO E SILAGEM DE TRÊS GENÓTIPOS DE 

MILHETO 

Resumo 

A alta sazonalidade na produção e disponibilidade de forragem, tem motivado a 
utilização de técnicas de conservação do alimento volumoso, afim de permitir o 
aporte forrageiro aos rebanhos. Com isso, objetivou-se avaliar a composição 
química da silagem de quatro diferentes genótipos de milheto. O delineamento 
adotado foi inteiramente casualizado, composto por quatro genótipos: BRS 1501, 
IPA BULK 1BF, ADR 500 e ADRf 6010 sendo quatro repetições por genótipo. O 
ensaio foi conduzido em regime de sequeiro e a adubação realizada mediante 
análise de solo. O corte do material para a ensilagem foi realizado entre os 
estádios de grão pastoso a farináceo. Os silos utilizados foram confeccionados 
em PVC, onde o material colhido e triturado em forrageira, foi compactado 
manualmente e o silo fechado até completar o processo fermentativo. As 
análises químicas contemplaram: MS, MM, EE, PB, FDN, FDA, LIG, PIDN, PIDA, 
CHOTs, CNF e NDT. Não foi possível a realização das análises devido a parada 
nas atividades, assim sendo a obtenção dos resultados da pesquisa e a sua 
conclusão ainda encontra-se em andamento. 

 
Palavras-chave: alternativa; composição; conservação; disponibilidade de 

forragem; 

TITLE: EVALUATION OF SILAGE PERFORMANCE OF FOUR MILETARY 

GENOTYPES 

Abstract 

The high seasonality in the production and availability of forage has motivated 
the use of techniques for preserving bulky food, in order to allow forage input to 
the herds. Thus, the objective was to evaluate the chemical composition of silage 
of four different millet genotypes. The adopted design was completely 
randomized, composed of four genotypes: BRS 1501, IPA BULK 1BF, ADR 500 
and ADRf 6010, with four replications per genotype. The test was conducted 
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under rainfed conditions and fertilization was performed by soil analysis. The 
cutting of the material for the ensiling was carried out between the stages of pasty 
to floury grain.The silos used were made of PVC, where the material harvested 
and crushed in forage, was compacted manually and the silo closed until the 
fermentation process was completed. Chemical analyzes included: MS, MM, EE, 
PB, FDN, FDA, LIG, PIDN, PIDA, CHOTs, CNF and NDT. It was not possible to 
carry out the analyzes due to the halt in activities, thus obtaining the results of 
the research and its conclusion is still in progress. 
 

  

 
Keywords: alternative; composition; conservation; forage availability; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 720 

 

CÓDIGO: SB0693 

AUTOR: BRENDDA PEIXOTO DE ARAUJO 

ORIENTADOR: MARILIA REGALADO GALVAO RABELO CALDAS 

 

 

TÍTULO: EFEITO DA LASERTERAPIA DE BAIXA POTÊNCIA NO 

TRATAMENTO DA SENSIBILIDADE APÓS O CLAREAMENTO DENTAL DE 

CONSULTÓRIO 

Resumo 

Introdução: as exigências sociais por meio dos padrões de beleza influenciam 
cada vez mais a Odontologia em seu âmbito estético. Sobre isso, a procura por 
dentes mais brancos já é uma realidade. Em busca dessa harmonia, a dentística 
vem desenvolvendo e aprimorando diversas alternativas, minimamente 
invasivas, sendo o clareamento dental o procedimento mais realizado no 
tratamento das alterações cromáticas. Apesar disso, a sensibilidade dental ainda 
é o efeito adverso mais comum e indesejado nas diversas técnicas de 
clareamento. Objetivo: minimizar os efeitos colaterais decorrentes do 
procedimento de clareamento dental relacionados a hipersensibilidade através 
da laserterapia. Metodologia: a avaliação de sensibilidade à dor será verificada 
em 30 voluntários, de ambos os sexos, através de um ensaio clínico, cego (para 
os pacientes), utilizando uma metodologia conhecida como “Split-Mouth” ou 
boca dividida. Todos os participantes serão submetidos a 2 sessões de 
clareamento de consultório e ao final de cada sessão, os hemiarcos serão 
aleatoriamente divididos em dois grupos: DS (aplicação de dessensibilizante) DL 
(dessensibilizante + laser de baixa potência). 

 
Palavras-chave: clareamento dental, sensibilidade da dentina, terapia a laser. 

TITLE: Analysis of the effect of laser theraphy in treating tooth sensitivity after in-

office dental bleaching 

Abstract 

Introduction: the social demands for beauty standards exert an ever growing 
influence on the aesthetic side of Odontology. On this regard, the quest for whiter 
teeth is already a reality. To guide the search of this harmony, the branch of 
dentistics has been developing and refining several minimally invasive 
alternatives, being the whitening of the teeth, the most common procedure to fix 
chromatic alterations. Regardless of that, tooth sensibility is still the most 
common unwanted adverse effect of the many teeth whitening techniques. Goal: 
to minimize the side effects from the tooth whitening procedure related to hyper-
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sensibility through laser therapy. Methodology: the pain sensitivity will be verified 
in 30 voluntaries, from both sexes, by a blind clinical essay (to the patients), 
utilizing a method known as split-mouth. All the participants will be subjected to 
2 sessions of clinical whitening and at the end of every session, the hemiarches 
will be randomly placed into two groups: DS (desensitizer application) and DL 
(desensitizer + low power laser). 

 
Keywords: tooth whitening, dentine sensitivity, laser-theraphy 
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TÍTULO: Peso ideal obtido pela compleição óssea: aplicabilidade para a 

estimativa de peso em idosos institucionalizados 

Resumo 

Introdução: A mensuração do peso é um importante marcador para realização 
de cálculos de medicamentos, fluxo e tempo de diálise e estimativa das 
necessidades nutricionais. Neste sentido, foram desenvolvidos estudos com o 
objetivo de elaborar métodos de estimativa para o peso a partir de segmentos 
corporais. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi validar a aplicabilidade da 
estimativa de peso ideal obtido pela compleição óssea em idosos 
institucionalizados. Metodologia: Trata-se de um estudo de acurácia e de 
concordância aninhado a um estudo coorte. Participaram 168 idosos de 60 anos, 
sem restrição de mobilidade residentes em 10 ILPI de Natal/RN. Foram 
coletados dados antropométricos referentes a peso, estatura, altura do joelho, 
perímetro do punho. Posteriormente estes dados foram utilizados para 
estimativa de peso por compleição óssea. A estatística Kappa foi utilizada para 
verificar as diferenças entre o peso estimado por compleição óssea, calculado 
com a estatura real e a estimada e o peso real. Resultados: Observou-se que os 
valores de peso eram menores quando estimados pela compleição física, 
independentemente do sexo e de estimar o peso ideal com estatura real e/ou 
estimada (p<0,001). Salienta-se que os valores estimados pela compleição física 
(28,91kg, DP 8,6) foram muito inferiores ao peso real (56,9kg, DP 13,4), quando 
observado o sexo feminino. Conclusão: Concluiu-se que o peso ideal obtido por 
compleição óssea não é recomendado para estimativa em idosos institu 
 
Palavras-chave: Estudo de Validação, Peso Corporal, Peso Corporal Ideal 

idosos, ILPI 

TITLE: The ideal weight obtained by bone complexion: applicability for weight 

estimation in institutionalized elderly 

Abstract 

 

Introduction: Weight measurement is an important marker for calculating 
medication, flow, and dialysis time, and estimating nutritional needs. In this 
sense, studies were developed to elaborate methods of estimating the weight 
from body segments. Objective: to validate the applicability of the ideal weight 
estimate obtained by bone complexion in institutionalized elderly. Methodology: 
This is an accuracy and agreement study nested in a cohort study. 168 elderly 
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people aged 60 years participated, without mobility restrictions, residing in 10 
long-term institutions for the elderly in Natal / RN, Brazil. Anthropometric data 
regarding weight, height, knee height, wrist circumference were collected. 
Subsequently, these data were used to estimate weight by bone complexion. We 
used the Kappa statistic to verify the differences between the estimated weight 
due to bone complexion, calculated with the real height and the estimated and 
the real weight. Results: We observed that the weight values were lower by the 
bone complexion, regardless of sex (p <0.001). We verified that the elderly 
women presented values estimated weight by bone complexion (28.91kg, SD 
8.6) were much lower than the real weight (56.9kg, SD 13.4). Conclusion: We 
concluded that the ideal weight obtained by bone complexion is not 
recommended for estimation among elderly people living in long-term institutions 
for the elderly in Natal, Brazil. 

 
 
Keywords: Validation Study, Body Weight, Ideal Body Weight, Homes for the 

Aged 
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TÍTULO: Estimação de parâmetros econômicos para Produtos e Subprodutos 

derivados da Bucha Vegetal (Luffa spp) 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo estimar os valores máximos e mínimos 
dos elementos de custos operacionais de produção (insumos e serviços de 
produção), como também os valores máximos e mínimos de venda (elementos 
de receita) da produção da bucha vegetal (Luffa spp.), na região de Macaíba, 
estado do Rio Grande do Norte. Os dados foram coletados no período de 
agosto/2019 a junho/2020, e como instrumento para a coleta de dados foram 
utilizados, além de um levantamento bibliográfico sobre os sistemas de produção 
da cultura, pesquisas de preços dos elementos de produção no mercado local, 
assim como a produtividade e o preço de venda na região. Pôde-se observar 
que a cultura não necessita de muita tecnologia de produção, com isso, é 
indicada para o cultivo na agricultura familiar. Observou-se que a cultura 
apresenta um custo médio de implantação de R$ 69.665,30 por ha, gerando uma 
receita média de R$ 65.000,00, podendo chegar até R$ 130.000,00. 

 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar.Custos de produção.Luffa spp. 

TITLE: Economic Estimators for Products and Byproducts Derived from 

Vegetable Bush (Luffa spp.) 

Abstract 

 

The presente work aimed to estimate the maximum and minimum values of the 
production operating cost elements (inputs and production services), as well as 
the maximum sales values (revenue elements) of the vegetable bush (Luffa spp.), 
in the region of Macaíba, state of Rio Grande do Norte. The data were collected 
from August/2019 to June/2020, and as a tool for data collection, were used, in 
addition to a bibliographic survey on crop production systems, prince survey of 
production elements in the local market, as well as productivity and sales prince 
in the region. It can be observed that the crop does not require much production 
technology, so it is suitable for cultivation in family farming. It was observed that 
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the crop has an average implantation cost of R$69.665,30 per ha, generating na 
average revenue of R$ 65.000,00 and may reach up to R$ 130.000,00. 

 
 
Keywords: Family farming.Production costs.Luffa spp. 
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TÍTULO: Análise por Bioquímica Quântica da Neuraminidase do H1N1 

Resistente ao Oseltamivir 

Resumo 

A arginina [Ácido 2-amino-5- (diaminometilideno-amino) pentanóico.] é um 
aminoácido alifático com característica polar, carregado positivamente, 
nitrogenado e não-essencial, pois é produzido pelo corpo humano. Esse 
aminoácido possui a maior cadeia lateral entre os vinte que conhecemos, 
formada por quatro átomos de carbono, dez de hidrogênio e três de nitrogênio, 
com respectiva fórmula molecular, C6H14N4O2. Tendo, como uma de suas 
principais atividades, a de carreadora de hidrogênio nos processos metabólicos 
em mamíferos. Dessa forma, justifica-se o desenvolvimento de estudos 
relacionados as suas características físico-químicas. Sendo assim, definimos a 
escolha da arginina, pois há poucas pesquisas acerca da sua natureza físico-
química, devido aos custos computacionais para analisar sua extensa cadeia 
carregada. Além disso, estabelecemos a extensão de quatro monômeros de 
arginina, tendo em vista que as análises de optimização geométrica crescentes 
se limitam a diarginina, para a realização desse estudo. Aplicando os passos de 
criação de moléculas; simulação de anealing; estabelecimento dos parâmetros 
de cálculo de mecânica quântica DFT/MO62x/6-31G+d com CPCM water. E por 
fim, após a obtenção dos resultados foram realizadas as análises estatística dos 
dados. 
 
Palavras-chave: Anealing, Optimização, Geometria, Simulação, Mecânica 

Quântica. 

TITLE: IN SILICO GEOMETRIC ANALYSIS OF ARGININE PEPTIDES 

Abstract 

Arginine [2-amino-5- (diaminomethylidene-amino) pentanoic acid.] Is an amino 
acid aliphatic with polar characteristic, positively charged, nitrogenous and non-
essential, because it is produced by the human body. This amino acid has the 
longest side chain between the twenty we know, formed by four carbon atoms, 
ten hydrogen and three nitrogen, with respective molecular formula, 
C6H14N4O2. Having, as a of its main activities, that of hydrogen carrier in the 
metabolic processes in mammals. Thus, the development of studies related to its 
physical-chemical characteristics. Therefore, we defined the choice of arginine, 
because there is little research on its physical-chemical nature, due to the costs 
computational data to analyze its extensive loaded chain. In addition, we 
establish the extension of four arginine monomers, considering that the 
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optimization analyzes increasing geometries are limited to diarginine, to carry out 
this study. Applying the steps of creating molecules; anealing simulation; 
establishment of quantum mechanical calculation parameters DFT / MO62x / 6-
31G + d with CPCM water. AND finally, after obtaining the results, statistical 
analysis of the data was performed. 
 
Keywords: Anealing, Optimization, Geometry, Simulation, Quantum Mechanics. 
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TÍTULO: Purificação de condroitim sulfato e avaliação de seu efeito em um 

modelo de inflamação aguda 

Resumo 

 

A inflamação está associada com diversas patologias e sua exacerbação deve 
ser evitada através do uso de agentes anti-inflamatórios. Igualmente como 
outros mecanismos da biologia, o processo inflamatório não ocorre isoladamente 
e está interligado com outros eventos biológicos, sendo afetado por diferentes 
compostos orgânicos. Entre esses compostos, destaca-se o Condroitim Sulfato 
(CS), um Glicosaminoglicano (GAG) que apresenta atividade anti-inflamatória e 
que pode ser extraído de resíduos orgânicos do camarão. Nesse contexto, este 
trabalho apresenta um composto tipo CS isolado a partir do cefalotórax 
(“cabeça”) do camarão Litopenaeus vannamei que possivelmente é capaz de 
inibir o processo inflamatório em modelo experimental de peritonite aguda. A 
partir de uma metodologia já padronizada em nosso laboratório, demonstramos 
a eficiência do procedimento de purificação de GAGs obtidos de subprodutos da 
carcinicultura. Ainda, demonstramos que o CS isolado continha composição 
dissacarídica característica desse tipo de GAG, evidenciando a presença do 
composto de interesse no resíduo do camarão. Além disso, esse estudo também 
revela um aspecto inovador, uma vez que o aproveitamento dos resíduos de 
camarão como uma fonte para a extração de moléculas tipo CS, abre uma nova 
perspectiva capaz de minimizar o impacto ambiental gerado pelos rejeitos 
descartados pela carcinicultura, garantindo assim a sustentabilidade dessa 
atividade econômica. 

 
 
Palavras-chave: Inflamação. Camarão. Condroitim Sulfato 

TITLE: Purification of chondroitin sulfate and evaluation of its effect in an acute 

inflammation model 

Abstract 

Inflammation is associated with several pathologies and its exacerbation must be 
avoided through the use of anti-inflammatory agents. In this way, like other 
biology mechanisms the inflammatory process does not occur in isolation and is 
interconnected with other biological events, being affected by different organic 
components. Among these compounds, Chondroitim Sulfate (CS) stands out, a 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 729 

 

Glycosaminoglycan (GAG) that has anti-inflammatory activity and can be 
extracted from shrimp residues. In this context, this work presents a CS type 
compound isolated from the cephalothorax (“head”) of the shrimp Litopenaeus 
vannamei that is possibly capable of inhibiting the inflammatory process in an 
experimental model of acute peritonitis. Based on a methodology already 
standardized in our laboratory, it demonstrates the efficiency of the GAG 
purification procedure taking advantage of shrimp by-products. In addition, we 
demonstrated that the isolated CS contained a disaccharide composition 
characteristic of this type of GAG, showing the presence of the compound of 
interest in no shrimp residue. Moreover, this study also reveals an innovative 
aspect since the use of shrimp residues as a source for the extraction of CS type 
molecules opens a new perspective capable of minimizing the environmental 
impact generated by the waste discarded by shrimp farming, thus ensuring the 
sustainability of this economic activity. 
 
Keywords: Inflammation. Shrimp. Chondroitin Sulfate 
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TÍTULO: Fatores que dificultam o cuidado seguro aos pacientes com cateter 

venoso central na percepção da gestão hospitalar 

Resumo 

 

Atualmente, estima-se que cerca de 60% das Infecções Relacionadas à 
Assistência à Saúde sejam associadas a algum dispositivo intravascular. O 
presente trabalho teve como objetivo descrever os fatores que dificultam o 
cuidado seguro aos pacientes com cateter venoso central (CVC), apontados pela 
gestão hospitalar em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Trata-se de um 
estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório descritivo, desenvolvido na 
UTI do Hospital universitário Onofre Lopes. Foi realizado grupo focal com seis 
profissionais gestores representantes da UTI, do controle de infecção hospitalar 
e da segurança do paciente. Foi possível identificar e discutir fatores que 
dificultam o cuidado seguro aos pacientes com CVC apontados pela gestão, 
como a baixa adesão aos protocolos institucionais pelos profissionais 
assistenciais; a falta ou desabastecimento de insumos; o fluxo desordenado de 
profissionais na UTI e a carência de práticas educativas efetivas. Observou-se a 
necessidade de investir continuamente nas estratégias de prevenção, 
promovendo capacitações e atualizações frequentes aos profissionais. As 
dificuldades desvendadas pelos profissionais e discutidas entre os 
representantes institucionais são pertinentes e devem ser consideradas e 
valorizadas para que a assistência ao paciente ocorra de forma segura no 
tocante à prevenção das infecções primárias de corrente sanguínea. 

 
 
Palavras-chave: Infecções relacionadas a cateter. Segurança do paciente 

TITLE: Factors that hinder safe care for patients with central venous catheters in 

the perception of hospital management 

Abstract 

 

Currently, it is estimated that about 60% of HAIs are associated with an 
intravascular device. The present study aimed to describe the factors that hinder 
safe care for patients with CVC appointed by hospital management in an 
intensive care unit. A qualitative approach was used. The study was developed 
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at the Onofre Lopes University Hospital (HUOL) with a focus on the ICU. The 
study excluded those who did not accept signing the informed consent form or 
the Term of Authorization for voice recording, as well as those who were absent 
on the day selected for the meeting. The study was approved by the UFRN and 
HUOL ethics committees. Among the difficulties presented by management, we 
have the fulfillment of demands and those related to difficulties in preventive 
measures, in addition to the low access and adherence to institutional protocols 
by care professionals. The lack of inputs and shortages were cited by the 
professionals as relevant difficulties. From the exposed, it is possible to observe 
the need to continuously invest in prevention strategies, promoting training and 
frequent updates of the team. Situations that tend to expose to a condition of 
greater overload and work, are related to a lower adherence to safety measures. 
The difficulties unveiled by the professionals and discussed among the 
institutional representatives are pertinent and must be considered, whether direct 
or supporting, by the leaders and managers. 

 
 
Keywords: Catheter-related infections. Patient safety 
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TÍTULO: OS DESENHOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONVÍVIO 

COM O ADOECIMENTO CRÔNICO 

Resumo 

Objetivo: Revelar através da análise e interpretação de desenhos de crianças 
hospitalizadas, as perspectivas pessoais e os aspectos intrínsecos do viver e 
conviver com a doença crônica. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo 
com abordagem exploratória descritiva. Participaram do estudo cinco crianças 
em idade escolar diagnosticadas com doenças crônicas e hospitalizadas na 
enfermaria pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). 
Resultados e discussões: Foram analisados cinco desenhos, dos quais um era 
temático e quatro eram desenhos livres. Das análises e interpretações 
emergiram seis categorias temáticas, essas foram formadas com base nos 
conceitos chaves das produções gráficas, assim, foram elas: A figura humana 
como representação de si e do outro; a casa; os animais; a bicicleta; os 
elementos da natureza (o sol, as nuvens, a árvore e a flor); a escrita no desenho. 
Conclusão: A utilização do desenho como técnica projetiva foi um instrumento 
que auxiliou na percepção da vivência das crianças, principalmente no que se 
refere às experiências pessoais sobre viver e conviver com a doença 
crônica. Todavia, esse estudo trouxe a possibilidade de enxergarmos a 
necessidade de recomendações, para que os profissionais da área de saúde da 
criança em especial no contexto hospitalar se utilizem das ferramentas 
apontadas, visando um cuidado ampliado e de maior alcance às necessidades 
das crianças que convivem no cotidiano da doença crônica. 
 
Palavras-chave: Doença Crônica. Desenho. Criança. 

TITLE: THE DRAWINGS OF CHILDREN AND TEENAGERS LIVING WITH 

CHRONIC ILLNESS 

Abstract 

Objective: To reveal through the analysis and interpretation of drawings of 
hospitalized children, the personal perspectives and the intrinsic aspects of living 
and living with the chronic disease. Methodology: This is a qualitative study with 
a descriptive exploratory approach. Five school-aged children diagnosed with 
chronic diseases and hospitalized in the pediatric ward of Onofre Lopes 
University Hospital (HUOL) participated in the study. Results and discussions: 
Five drawings were analyzed, of which one was thematic and four were free 
drawings. Six thematic categories emerged from the analysis and interpretation, 
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these were formed based on the key concepts of graphic production, so they 
were: The human figure as a representation of himself and the other; the house; 
the animals; the bicycle; the elements of nature (the sun, the clouds, the tree and 
the flower); the writing on the drawing. Conclusion: The use of drawing as a 
projective technique was an instrument that helped in the perception of the 
experience of children, especially with regard to personal experiences about 
living and living with chronic disease. However, this study brought the possibility 
of seeing the need for recommendations, so that professionals in the area of 
children's health, especially in the hospital context, use the tools indicated, aiming 
at a broader care and greater reach to the needs of children living with the chronic 
disease.  
 
Keywords: Chronic Disease. Drawing. Child. 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO DA FUNÇÃO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO 

PÉLVICO ENTRE MULHERES EUTRÓFICAS E AS COM SOBREPESO 

Resumo 

A fraqueza dos músculos do assoalho pélvico (MAP) pode comprometer a sua 
função e resultar em perdas involuntárias de urina, denominada de incontinência 
urinária (IU). Entre os fatores de risco relacionados à IU, a obesidade é um fator 
de risco forte e independente para IU e demais disfunções dos MAP. Entretanto, 
não foram encontrados estudos que avaliassem se as mulheres com sobrepeso 
já apresentam essas alterações. O objetivo deste estudo é comparar a função 
dos MAP entre as mulheres eutróficas e as com sobrepeso. Trata-se de um 
estudo de caráter analítico observacional transversal, realizado na Clínica Escola 
da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA). Foram avaliadas 36 
mulheres, com idade entre 18 e 35 anos, nulíparas, com peso adequado (n=29) 
ou sobrepeso (n=7). A avaliação foi composta de questionários que avaliam a IU 
(Incontinence Severity Index Questionaire - ISI-Q, International Consultation on 
Incontinence Questionnaire - ICIQ), a função sexual feminina (Female Sexual 
Function Index - FSFI), o teste do absorvente de 1 hora, a avaliação funcional 
dos MAP pelo método PERFECT e a manometria. Foi visto que as mulheres 
eutróficas e as com sobrepeso tinham características semelhantes, sendo mais 
prevalente a Urgeincontinência, com severidade leve, e sem disfunções sexuais. 
 
Palavras-chave: Sobrepeso. Incontinência Urinária. Sexualidade. 

TITLE: COMPARISON OF THE FUNCTION OF MUSCLES OF THE PELVIC 

FLOOR BETWEEN EUTHROPHIC WOMEN AND OVERWEIGHT WOMEN 

Abstract 

A weakness of the pelvic floor muscles (PFM) can compromise its function and 
cause involuntary damage to the urine, called urinary incontinence (UI). Among 
the risk factors related to UI, epidemiological studies show that obesity is a strong 
and independent risk factor for UI and PFM disorders. However, no studies were 
found to assess how overweight women already have these changes. The aim of 
this study is to compare the functions of PFM between eutrophic and overweight 
women. This is a cross-sectional observational analytical study, conducted at the 
Clínica Escola de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA). 36 women were 
evaluated, aged between 18 and 35 years old, nulliparous, with adequate weight 
(n = 29) or overweight (n = 7). An assessment was made up of questionnaires 
that evaluate a UI (Incontinence Severity Index Questionaire - ISI-Q, International 
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Consultation on Incontinence Questionnaire - ICIQ), a female sexual function 
(Female Sexual Function Index - FSFI), or a 1-hour tampon test, functional 
assessment of PFM using the PERFECT method and manometry. It was seen 
that eutrophic and overweight women had similar characteristics, plus UI, mild UI 
severity, without sexual dysfunction. 
 
Keywords: Overweight. Urinary incontinence. Sexuality. 
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TÍTULO: Matriz de critérios para orientar as principais competências e 

habilidades clínicas a serem desenvolvidas pelos estudantes para formação 

generalista em Odontologia 

Resumo 

O processo de formação generalista deve resultar em um perfil profissional 
resolutivo nos processos de tomada de decisões. A construção de um referencial 
para a formação generalista do cirurgião dentista, demanda a definição de 
habilidades, competências e sua essencialidade. O presente trabalho teve o 
objetivo de validar dimensões e subdimenções necessárias a formação de um 
cirurgião dentista generalista, possibilitando a identificação de competências e 
habilidades essenciais. Foi desenvolvido estudo de avaliabilidade. Foi validada 
a matriz composta pelas dimensões e suas respectivas subdimensões partir do 
Consenso de Delfos, por meio de consulta aos especialistas realizado em três 
rodadas sendo validadas as dimensões: (1) habilidades transversais, (2) 
diagnóstico e planejamento, (3) prevenção de doenças bucais e (4) assistência 
odontológica. Vinte e uma dessas subdimensões propostas foram validados na 
primeira rodada, com destaque para biossegurança e exame clínico, essas 21 
subdimensões validadas são tidas como “essenciais” na formação generalista. 
Os resultados do estudo representam uma alternativa na construção de 
currículos para cursos de graduação em odontologia, permitindo a formação de 
cirurgiões dentistas generalistas 
 
 
 
Palavras-chave: Generalista, competência, odontologia. 

TITLE: Matrix of criteria to guide the main competencies and clinical skills to be 

developed by students for general training in Dentistry 

Abstract 

The generalist training process must result in a resolutive professional profile in 
the decision-making processes. The construction of a referential for the general 
formation of the dental surgeon, demands the definition of skills, competences 
and their essentiality. The present study aimed to validate dimensions and 
subdivisions necessary to train a general dentist, enabling the identification of 
essential competencies and skills. An evaluability study was developed. The 
matrix made up of the dimensions and their respective sub-dimensions was 
validated from the Delphi Consensus, through consultation with specialists 
carried out in three rounds, with dimensions being validated: (1) transversal skills, 
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(2) diagnosis and planning, (3) prevention of oral diseases and (4) dental 
assistance. Twenty-one of these proposed sub-dimensions were validated in the 
first round, with emphasis on biosafety and clinical examination, these 21 
validated sub-dimensions are considered “essential” in general training. The 
results of the study represent an alternative in the construction of curricula for 
undergraduate courses in dentistry, allowing the training of general dentists. 
 
Keywords: Generalist, competence, dentistry. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS APOIADO NO 

MÉTODO PILATES, EM PILOTOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

PORTADORES DE LOMBALGIA NÃO ESPECÍFICA 

Resumo 

O objetivo do estudo foi analisar os efeitos crônicos de um protocolo de 
exercícios para dor lombar em pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. Neste 
ensaio clínico quase experimental, 14 pilotos foram divididos em dois grupos 
iguais: experimental (GE) e controle (GC). O O estudo teve duração de 12 
semanas e foi realizado na Base Aérea de Natal e no Laboratório de Análise da 
Performance Neuromuscular da UFRN. Foram feitas avaliações posturais, de 
mobilidade, força e resistência lombar, exames de ressonância magnética da 
coluna e aplicado questionários de dor, função lombar e alterações 
musculoesqueléticas antes e depois dos exercícios. O GE realizou exercícios de 
mobilidade, força e resistência lombar e o GC recebeu uma cartilha com os 
mesmos exercícios. Ambos os grupos começaram com valores iguais de 
intensidade de dor, horas de voo, tempo diário de exercício. O GE apresentou 
diminuição significativa na dor lombar após o protocolo de exercícios, 
apresentaram, ainda, menor intensidade na cervicalgia e lombalgia no fim do 
estudo, quando comparado ao GC. Para estes, as intensidades mostraram uma 
tendência de aumento. O mesmo foi visto em relação aos questionários, onde o 
GC mostrou diminuição da funcionalidade, porém não estatisticamente 
significativa. É possível conluir que o treinamento focado nos múculos do core 
contribue positivamente para o controle da dor lombar. 
 
Palavras-chave: terapia por exercício; pilotos; dor nas costas; ressonância 

magnética 

TITLE: APPLICATION OF AN EXERCISE PROTOCOL SUPPORTED BY THE 

PILATES METHOD IN BRAZILIAN AIR FORCE PILOTS WITH NON-SPECIFIC 

LOMBALGY 

Abstract 

The aim of the study was to analyze the chronic effects of an exercise protocol 
for low back pain in Brazilian Air Force fighter pilots. In this quasi-experimental 
clinical trial, 14 pilots were divided into two equal groups: experimental (EG) and 
control (CG). The study lasted 12 weeks and was carried out at the Natal Air Base 
and at the Neuromuscular Performance Analysis Laboratory at UFRN. Postural, 
mobility, strength, and lumbar resistance evaluations were done as well as 
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magnetic resonance imaging of the spine and questionnaires of pain, lumbar 
function and musculoskeletal changes were applied before and after the 
exercises. The EG performed exercises of mobility, strength and lumbar 
resistance and the CG received a booklet with the same exercises. Both groups 
started with equal values of pain intensity, flight hours, daily exercise time. The 
EG showed a significant decrease in low back pain after the exercise protocol, 
they also presented lower intensity in neck pain and low back pain at the end of 
the study, when compared to the CG. For these, the intensities showed an 
upward trend. The same was seen in relation to the questionnaires, where the 
CG showed decreased functionality, but not statistically significant. It is possible 
to conclude that the training focused on the core muscles have a beneficial effect 
in the management of the low back pain.  
 
Keywords: Exercise therapy; pilots; back pain; MRI 
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TÍTULO: Análise sensorial de preparações culinárias elaboradas a partir das 

sementes de melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud) 

Resumo 

O Brasil está no ranking dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no 
mundo, em contrapartida, apresenta elevados índices de insegurança alimentar. 
Apesar de ter saído do mapa da fome em 2014, o desperdício de alimentos, 
segundo a FAO/ONU, vem chegando a 46%. Visto a necessidade de causar 
menos desperdício de alimentos e reduzir o lixo orgânico, integrar os resíduos 
alimentares às tecnologias é uma forma de contribuir na economia e reduzir os 
impactos ambientais. O objetivo do estudo foi verificar a aceitabilidade e intenção 
de compra de preparações culinárias elaboradas com farinha das sementes de 
melão pepino (Cucumis melo var. cantalupensis Naud). As preparações foram 
bolo simples e torta de frango, as quais foram elaboradas com as formulações 
de 25%, 50% e 75% de farinha das sementes. Para determinar a concentração 
de farinha que ia compor as preparações para a análise sensorial com 
julgadores, foi realizado um teste entre a equipe da pesquisa e alguns discentes 
e docentes. As amostras cujas concentrações eram compostas por 50% de 
farinha das sementes foram as mais aceitas entre os pesquisadores, visto que 
eram mais palatáveis, devido à presença de menor quantidade de resíduos. 
Sendo assim, foram as escolhidas para a futura análise sensorial. Diante dos 
resultados observou-se que a aceitabilidade dos produtos, se torna maior 
quando não há grande quantidade de resíduos nas farinhas de sementes nas 
preparações, visto que essas dificultam a mastigação e deglutição. 
 
Palavras-chave: Agricultura sustentável. Alimentos. Fibras. Nutrientes. 

TITLE: Sensory analysis of culinary preparations made from cucumber melon 

seeds (Cucumis melo var. Cantalupensis Naud) 

Abstract 

Brazil is in the ranking of the 10 countries that most waste food in the world, on 
the other hand, has high levels of food insecurity. Despite leaving the hunger map 
in 2014, food waste, according to the FAO / UN, has reached 46%. Given the 
need to cause less food waste and reduce organic waste, integrating food waste 
with technologies is a way of contributing to the economy and reducing 
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environmental impacts. The objective of the study was to verify the acceptability 
and purchase intention of culinary preparations made with flour from the seeds 
of melon cucumber (Cucumis melo var. Cantalupensis Naud). The preparations 
were simple cake and chicken pie, which were prepared with the formulations of 
25%, 50%, and 75% of the flour from the seeds. To determine the concentration 
of flour that would make up the preparations for sensory analysis with judges, a 
test was carried out between the research team and some students and teachers. 
The samples whose concentrations were composed of 50% of the flour of the 
seeds were the most accepted among the researchers, since they were more 
palatable, due to the presence of less amount of residues. Therefore, they were 
chosen for future sensory analysis. Given the results, it was observed that the 
acceptability of the products becomes greater when there is not a large number 
of residues in the seed meal in the preparations since these make chewing and 
swallowing difficult. 
 
Keywords: Sustainable agriculture. Foods. Fibers. Nutrients. 
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TÍTULO: Eficácia clínica de peróxidos de carbamida e hidrogênio no clareamento 

dentário de consultório 

Resumo 

 

O estudo objetiva avaliar a eficácia e a estabilidade de cor geradas por produtos 
a base de peróxido de hidrogênio 35% e peróxido de carbamida 37%, na técnica 
de clareamento dentário de consultório. Trata-se de um ensaio clínico 
controlado, randomizado, duplo cego e do tipo boca dividida com 6 meses de 
acompanhamento. Quarenta e cinto voluntários participaram de 02 grupos, 
denominados G1 (grupo controle) que utilizou peróxido de hidrogênio 35% e G2 
(grupo experimental) que utilizou peróxido de carbamida 37%. Os participantes 
foram submetidos a 03 sessões de clareamento com peróxido de hidrogênio 35% 
e peróxido de carbamida 37% com aplicação única de 40 minutos para cada gel, 
em seu respectivo lado de aplicação e intervalo de 07 dias entre as sessões. A 
aferição de cor foi feita antes e após cada sessão de clareamento. A análise 
estatística foi feita através dos testes T Student pareado e ANOVA 2 fatores com 
pós teste de Tukey. Para ambos os géis, a estabilidade de cor manteve-se após 
3 e 6 meses. 

 
 
Palavras-chave: Clareamento dentário. Peróxido de hidrogênio. Peróxido de 

carbamida. 

TITLE: Clinical efficacy of carbamide and hydrogen peroxides in the dental office 

whitening 

Abstract 

 

The purpose is to evaluate the efficacy and color stability generated by a product 
based on 35% hydrogen peroxide and 37% carbamide peroxide in the dental 
office whitening technique. This is a controlled, randomized, double-blind, split-
mouth, 6-month follow-up clinical trial. Forty-one volunteers participated in two 
groups, G1 (control group) side that used hydrogen peroxide at 35% and G2 
(experimental group) side that used 37% carbamide peroxide. The volunteers 
underwent three bleaching sessions with 35% hydrogen peroxide and 37% 
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carbamide peroxide with a single application of 40 minutes for each gel, on their 
respective side of application and seven days interval between each session. 
Color was measured before and after each bleaching session. Statistical analysis 
was performed using paired Student T tests and ANOVA 2 factors with Tukey 
post test. For both gels, the color stability was maintained after 3 and 6 months. 

 
 
Keywords: Dental whitening. Carbamide Peroxide. Hydrogen Peroxide. 
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TÍTULO: ESCANEAMENTO INTRA-ORAL E EXTRA-ORAL EM PACIENTES 

REABILITADOS COM PROTOCOLOS MANDIBULARES 

Resumo 

Este estudo clínico transversal/controlado objetivou avaliar a veracidade de uma 
nova técnica de escaneamento intraoral para capturar a angulação e distância 
de implantes em arcos desdentados mandibulares. Pacientes reabilitados com 
prótese provisória mandibular total fixa implantossuportada retida por quatro 
implantes foram submetidos a três métodos de moldagem. Grupo SC 
(escaneamento intraoral com os corpos digitais), grupo SD (escaneamento 
intraoral com o dispositivo) e grupo CT (captura de transferência da posição dos 
implantes e escaneamento do modelo mestre com um scanner de laboratório). 
Os dados em STL foram sobrepostos. Então, definiu-se um sistema de 
coordenadas para projeção tridimensional de cada implante. As variações nestas 
coordenadas para os deslocamentos lineares (x, y e z), angulares (XY, XZ e YZ) 
e suas variações (XY, XZ e YZ) foram comparadas estatisticamente (p<0,05) 
(n=60/implante). Em seguida, mensurou-se as distâncias intercilíndricas (n=40). 
Na busca de correlações entre as distâncias e eixos das coordenadas, utilizou-
se o coeficiente de correlação de Spearman (p<0,05). O grupo SD apresentou 
valores de veracidade melhores que o SC para as variações de y, z e D quando 
comparado com o grupo CT e valores menores de deslocamento angular que o 
SC para as variações XY e total YZ, além de valores médios mais próximos ao 
CT quanto as distâncias entre os implantes. Não foram observadas correlações 
significativas entre as distâncias e eixos das coordenadas. 
 
Palavras-chave: Imageamento tridimensional; CAD/CAM; Arcada Edêntula. 

TITLE: Intra-oral and extra-oral scanning in patients rehabilitated with mandibular 

protocols. 

Abstract 

This cross-sectional/controlled clinical study aimed to evaluate the veracity of a 
new intraoral scanning technique to capture the angle and distance of implants 
in mandibular edentulous arches. Rehabilitated patients with a fixed implant-
supported total mandibular temporary prosthesis retained by four implants were 
submitted to three impression methods. SC group (intraoral scanning with digital 
bodies), SD group (intraoral scanning with the device) and CT group (transfer of 
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implant position and master model digitizing with a laboratory scanner). The STL 
data set was overlaid. Then, a coordinate system was defined for the three-
dimensional projection of each implant. The variations in these coordinates for 
linear (x, y and z), angular (XY, XZ and YZ) displacements and their variations 
(XY, XZ and YZ) were compared statistically (p <0.05) (n = 60 / implant). After, 
the inter-cylindrical distances (n=40) were measured. In the search for 
correlations between the distances and axes of the coordinates, Spearman's 
correlation coefficient (p <0.05) was used. The SD group showed veracity values 
better than the SC for the variations y, z and D when compared to the CT group 
and lower values of angular displacement than the SC for the variations XY and 
total YZ, besides of mean values closer to the CT regarding the distances 
between the implants. No significant correlation was observed between the 
distances and axes of the coordinates. 
 
Keywords: Imaging, Three-Dimensional; CAD/CAM, Jaw, Edentulous. 
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TÍTULO: Inadequação do consumo alimentar e dietético de zinco em pacientes 

oncológicos 

Resumo 

 

O câncer é definido como enfermidade multicausal crônica, em que as células 
possuem crescimento descontrolado. Resulta de vários fatores, sendo um dos 
principais, a dieta inadequada. As fases de iniciação, promoção e progressão de 
carcinogênese têm sido frequentemente relacionadas ao estresse oxidativo. 
Dentre os antioxidantes, o zinco desempenha um papel importante em vários 
processos fisiológicos e na manutenção dos sistemas imunológico e anti-
inflamatório. OBJETIVO: Analisar a inadequação do consumo alimentar e 
dietético de zinco em pacientes oncológicos. MÉTODO: Estudo observacional, 
transversal e prospectivo. Os dados de ingestão habitual de nutrientes foram 
coletados por meio de 2 Recordatórios 24h. A prevalência de ingestão 
inadequada de zinco foi estimada usando método de ponto de corte (EAR) após 
o ajuste para variações intra e interpessoais e energia. RESULTADOS: Amostra 
foi composta por 69 pacientes com média de idade de 54 (±22,2) anos e 
predominância do sexo feminino (58%). A inadequação de zinco atingiu 35,94% 
para as mulheres e 52,39% para os homens. CONCLUSÃO: Com o presente 
trabalho pode-se concluir que este grupo de pacientes oncológicos apresentou 
uma alta prevalência de inadequação na ingestão do zinco. Desta forma, a 
orientação nutricional individualizada é indispensável para evitar carências 
nutricionais em indivíduos com câncer. 

 
 
Palavras-chave: Neoplasias; Consumo de alimentos; Zinco. 

TITLE: Inadequacy of food and dietary consumption of zinc in cancer patients 

Abstract 

 

Cancer is defined as a chronic multicausal disease, in which cells have 
uncontrolled growth. It results from several factors, one of which is the inadequate 
diet. The stages of initiation, promotion and progression of carcinogenesis have 
often been related to oxidative stress. Among antioxidants, zinc plays an 
important role in various physiological processes and in maintaining the immune 
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and anti-inflammatory systems. OBJECTIVE: To analyze the inadequacy of food 
and dietary consumption of zinc in cancer patients. METHOD: Observational, 
cross-sectional and prospective study. The usual nutrient intake data were 
collected through two 24-hour recalls. The prevalence of inadequate zinc intake 
was estimated using the cut-off method (EAR) after adjusting for intra and 
interpersonal and energy variations. RESULTS: The sample consisted of 69 
patients with a mean age of 54 (± 22.2) years and predominantly female (58%). 
The inadequacy of zinc reached 35.94% for women and 52.39% for men. 
CONCLUSION: With the present study, it can be concluded that this group of 
cancer patients had a high prevalence of inadequate zinc intake. Thus, 
individualized nutritional guidance is essential to avoid nutritional deficiencies in 
individuals with cancer. 

 
 
Keywords: Neoplasms; Food consumption; Zinc. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOCÁPSULAS 

POLÍMERICAS BIODEGRADÁVEIS À BASE DE ÓLEO DE COPAÍBA 

(Copaifera langsdorffii Desf.): POTENCIAL SISTEMA PARA TRATAMENTO DE 

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS INFLAMATÓRIAS 

Resumo 

 

A asma é uma doença respiratória inflamatória crônica, a qual vem sendo tratada 
a partir do uso de corticoides e broncodilatadores, os quais apesar de efetivos, 
demonstram severos efeitos adversos que comprometem a adesão terapêutica. 
Diante disso, há necessidade de estratégias alternativas para seu tratamento, 
onde é inserido o óleo de copaíba, o qual apresenta notória atividade anti-
inflamatória. No entanto, suas características organolépticas e físico-químicas 
inadequadas comprometem seu uso in natura. Baseado nisso, o objetivo desse 
trabalho foi produzir nanocápsulas poliméricas para veiculação do óleo de 
copaíba, visando sua futura aplicação em doenças inflamatórias respiratórias. 
Para isso, as nanocápsulas foram desenvolvidas por meio da técnica de 
deposição interfacial do polímero (PCL) e foram caracterizadas quanto a 
distribuição do tamanho de partícula e potencial zeta. Assim, as nanocápsulas 
contendo o óleo de copaíba mostraram distribuição monomodal no tamanho com 
média de 215,1 ± 10 nm e o PdI de 0,15 ± 0,1; além do potencial zeta de -18,0 ± 
1,0 mV, parâmetros que foram mantidos ao longo de 60 dias. Desse modo, os 
resultados do presente trabalho permitem sugerir que as nanocápsulas foram 
produzidos com notório êxito, e que esse sistema pode ser utilizado em estudos 
futuros para avaliar a real propriedade anti-inflamatória do óleo de copaíba frente 
a doenças respiratórias. 

 
 
Palavras-chave: Asma, Óleo de copaíba, Nanocápsulas 

TITLE: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF BIODEGRADABLE 

POLYMERIC NANOCAPPSULES BASED ON COPAÍBA OIL (Copaifera 
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langsdorffii Desf.): POTENTIAL SYSTEM FOR TREATMENT INFLAMMATORY 

RESPIRATORY DISEASES 

Abstract 

Asthma is a chronic inflammatory respiratory disease, which has been treated by 
corticosteroids and bronchodilators, on which even being effective, present 
severe side effects that compromise therapeutic adherence. Therefore, there is 
a need to develop alternative strategies for the asthma treatment, wherein the 
copaiba oil stands out, since present an anti-inflammatory effect. However, due 
to its unsuitable organoleptic and physical-chemical characteristics, its use in 
natura is limited. Then, the aim of this work was to produce and characterize 
biodegradable polymer nanocapsules based on copaiba oil with the potential to 
be used in the treatment of respiratory inflammatory diseases. For this, 
nanocapsules were developed using the interfacil deposition technique using the 
polycaprolactone polymer (PCL) and were characterized in terms of particle size 
distribution and zeta potential. Thus, nanocapsules based on copaiba oil showed 
monomodal size distribution with an average of 215,1 ± 10 nm and the PdI of 
0,15 ± 0,1, included zeta potential of -18,0 ± 1,0 mV, parameters that were 
maintained over 60 days of analysis for stored samples at a temperature of 25 ± 
2 ºC. In this way, results from the present work suggest that the nanocapsules 
were successfully produced, and that this system can be used in future studies 
to assess the real anti-inflamatory properties of copaiba oil against respiratory 
diseases. 
 
Keywords: Asthma, Copaiba oil, Nanocapsules 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA, ESTADO NUTRICIONAL E 

CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA 

ESCOLA NA REGIÃO DO TRAIRI 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi identificar as condições socioeconômicas, o estado 
nutricional e a capacidade funcional para atividades básicas de vida diária dos 
idosos atendidos em uma clínica escola na região do Trairi. Estudo 
epidemiológico transversal, de caráter descritivo e analítico, realizado dentro de 
uma abordagem quantitativa, aprovado sob o CAAE: 97398918.7.0000.5568. 
Participaram da pesquisa 37 idosos que responderam à um questionário 
estruturado informando seus dados pessoais e condições socioeconômicas. 
Para avaliar a capacidade funcional utilizou-se o Index de Katz, e realizou-se a 
aferição de medidas antropométricas (IMC, CP e CC) para avaliação do estado 
nutricional. A amostra caracteriza-se por mulheres (78,4%), com idade média de 
70 anos, solteiros, divorciados ou viúvos (48,6%), com excesso de peso (51,4%), 
e apresentam risco muito elevado para o desenvolvimento de doenças crônicas 
(81,1%), embora 8,9% apresentaram inadequação quanto aos valores de 
referência da circunferência da panturrilha, indicativo de perda de massa 
muscular. Os resultados mostram idosos ativos em sua maioria (78%) que são 
independentes para todas ABVD, no entanto, alguns idosos (16%) confessaram 
ter ocasionalmente perdas urinárias ou fecais involuntárias. Diante disso, é 
necessário o desenvolvimento de estratégias e ações que promovam mudanças 
nos hábitos alimentares e no estilo de vida desses. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Estado nutricional. Idosos dependentes. 

TITLE: SOCIOECONOMIC CHARACTERIZATION, NUTRITIONAL STATE AND 

FUNCTIONAL CAPACITY OF ELDERLY CARE IN A SCHOOL CLINIC IN THE 

TRAIRI REGION 

Abstract 

 

The objective of this study was to identify socioeconomic conditions, nutritional 
status and functional capacity for basic activities of daily living of the elderly 
attended at a school clinic in the region of Trairi. Cross-sectional epidemiological 
study, of descriptive and analytical character, carried out within a quantitative 
approach, approved under CAAE: 97398918.7.0000.5568. 37 elderly people 
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participated in the survey, who answered a structured questionnaire stating their 
personal data and socioeconomic conditions. To assess functional capacity, the 
Katz Index was used, and anthropometric measurements (BMI, CP and CC) were 
performed to assess nutritional status. The sample is characterized by women 
(78.4%), with an average age of 70 years, single, divorced or widowed (48.6%), 
overweight (51.4%), and presenting a very high risk for the development of 
chronic diseases (81.1%), although 8.9% showed inadequacy in relation to the 
calf circumference reference values, indicative of muscle mass loss. The results 
show that the majority of active elderly people (78%) are independent for all 
ABVD, however, some elderly people (16%) confessed to occasionally having 
involuntary urinary or fecal losses. Therefore, it is necessary to develop strategies 
and actions that promote changes in their eating habits and lifestyles. 

 
 
Keywords: Aging. Nutritional status. Dependent elderly. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA IMUNOEXPRESSÃO DA E-CADERINA COM AS 

CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS DO CARCINOMA 

EPIDERMOIDE DE LÍNGUA ORAL 

Resumo 

O carcinoma epidermoide oral (CEO) representa aproximadamente 90% dos 
casos de câncer de boca, sendo a língua um dos locais mais acometidos. A 
proteína 
E-caderina representa um biomarcador envolvido no processo de transição 
epitéliomesênquima (TEM), evento crucial para invasão tumoral. Sendo assim, 
o presente 
estudo tem como objetivo investigar a imunoexpressão da E-caderina com as 
características clinicopatológicas em CEO de língua. Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal e retrospectivo dos casos de CEO em língua, bem como 
análise descritiva da imunoexpressão da E-caderina. Serão coletados 60 casos 
de 
CEO localizados em língua no Serviço de Anatomia Patológica do Departamento 
de Odontologia da UFRN, dos quais serão coletadas informações clínicas. Serão 
obtidos cortes histológicos e realizada coloração pela técnica da 
imunoistoquímica para o anticorpo anti-Ecaderina e realizada análise da 
intensidade e quantidade de células coradas. Posteriormente serão realizadas 
análises descritivas e avaliadas associações entre as variáveis clínicas, 
imunoistoquímicas e a gradação dos CEO em língua através de testes 
estatíticos, Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher. 

  

 
 
Palavras-chave: Câncer Oral, Carcinoma de Células Escamosas, 

Imunoistoquimica 

TITLE: ASSOCIATION OF E-CADERINE IMMUNOEXPRESSION WITH THE 

CLINICOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ORAL LANGUAGE 

EPIDERMOID CARCINOMA 

Abstract 
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Oral squamous cell carcinoma (CEO) represents approximately 90% of cases of 
oral cancer, the tongue being one of the most affected sites. The protein E-
cadherin represents a biomarker involved in the epitheliomasenchyma (TEM) 
transition process, a crucial event for tumor invasion. Thus, the present study 
aims to investigate the immunoexpression of E-cadherin with clinicopathological 
characteristics in tongue CEO. This is a descriptive, cross-sectional and 
retrospective study of the cases of CEO in language, as well as a descriptive 
analysis of the immunoexpression of E-cadherin. 60 cases of CEO located in 
language will be collected in the Pathological Anatomy Service of the Department 
of Dentistry at UFRN, from which clinical information will be collected. Histological 
sections will be obtained and staining will be performed using the 
immunohistochemistry technique for the anti-Ecaderine antibody and an analysis 
of the intensity and quantity of stained cells will be performed. Subsequently, 
descriptive analyzes and associations between clinical and immunohistochemical 
variables and the gradation of the CEOs in language will be performed through 
statistical tests, Pearson's chi-square and Fisher's exact test. 

 
 
Keywords: Oral Cancer, Squamous Cell Carcinoma, Immunohistochemistry 
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TÍTULO: COMPARAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR ENTRE 

PACIENTES COM TUMORES SÓLIDOS E HEMATOLÓGICOS 

Resumo 

 

Introdução: Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que 
têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e 
órgãos, podendo formar tumores malignos sólidos (TSs) ou hematológicos 
(THs). Alterações nutricionais são comuns, e a determinação da capacidade 
funcional, pela força de preensão palmar (FPP), complementa a avaliação 
nutricional, pois detecta alterações em curtos períodos de tempo, antes que 
mudanças antropométricas e bioquímicas aconteçam. Objetivo: Avaliar e 
comparar a capacidade funcional entre indivíduos com TSs e indivíduos com 
THs. Métodos: Estudo observacional, transversal e prospectivo, com 
amostragem não probabilística, incluindo pacientes adultos e idosos com 
diagnóstico de câncer. Os dados foram obtidos via questionário, consulta ao 
prontuário, avaliação da capacidade funcional por FPP e do risco nutricional pela 
Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP). 
Resultados: A amostra compreendeu um total de 21 indivíduos, com idade 
média de 53 (15,78) anos. Não foi encontrada diferença estatisticamente 
significante para a FPP entre indivíduos com TSs e THs para homens (p < 
0,2224) nem para mulheres (p < 0,5610). Conclusão: A capacidade funcional 
não foi diferente entre indivíduos com TSs e THs. 
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TITLE: Comparison of handgrip strength between individuals with solid and 

hematological tumors 

Abstract 
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Introduction: Cancer is the name given to a set of more than 100 diseases that 
have in common the disordered growth of cells that invade tissues and organs, 
which can form malignant tumors of solid (STs) or hematological types (HTs). 
Nutritional changes are common, and the determination of functional capacity, by 
handgrip strength (HGS), complements the nutritional assessment, as it detects 
changes in short periods of time, before anthropometric and biochemical changes 
occur. Objective: Evaluate and compare functional capacity between individuals 
with STs and HTs. Methods: Observational, cross-sectional and prospective 
study, with non-probabilistic sampling, including adult and elderly patients 
diagnosed with cancer. Data were obtained through a questionnaire, consultation 
of medical records, assessment of functional capacity by HGS and nutritional risk 
by Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA). Results: The 
sample comprised a total of 21 individuals, with an average age of 53 (15,78) 
years. No statistically significant difference was found for HGS between 
individuals with STs and HTs for men (p < 0,2224) or for women (p < 0,5610). 
Conclusion: Functional capacity was not different between individuals with STs 
and HTs. 

 
 
Keywords: Neoplasms. Dynamometry. Nutrition Assessment. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE SERVIDORES DE MEIA 

IDADE E IDOSOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A capacidade funcional é definida como uma competência que 
os idosos apresentam para atuar, de forma independente, em suas vidas e a 
mesma está diretamente relacionada com as condições de saúde do indivíduo. 
OBJETIVO: Analisar a capacidade funcional de servidores de meia idade e 
idosos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo em andamento, de caráter 
observacional quantitativo descritivo, que foi iniciado na UFRN, no período de 
Agosto de 2019. A população conta com 228 servidores, da qual serão extraídos 
de maneira aleatória 106 trabalhadoras(es) distribuídas(os) nos campi do interior 
do estado. No local de trabalho, foi avaliado a capacidade funcional dos 
servidores através do teste de caminhada de 10 metros, além do teste de força 
de preensão manual. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram avaliados 28 
servidores, que corresponde a 26% do total previsto. A pesquisa foi interrompida 
diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e do fechamento das 
universidades. CONCLUSÃO: Conclui-se que a pesquisa é de extrema 
importância para o âmbito da saúde do trabalhador, pois destaca a necessidade 
da avaliação da capacidade funcional dos servidores e a investigação das 
variáveis que estão relacionadas com a incapacidade. 
 
Palavras-chave: Capacidade Funcional, Empregados do Governo. 

TITLE: ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL CAPACITY OF HALF-AGE AND OLD 

PEOPLE SERVERS OF A PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Abstract 

INTRODUCTION: Functional capacity is defined as a competence that the old 
people have to act independently in their lives and it is directly related to the 
individual's health conditions. OBJECTIVE: To analyze the functional capacity of 
middle-aged and old people employees at the Federal University of Rio Grande 
do Norte (UFRN). METHODOLOGY: This is an ongoing study, with a descriptive 
quantitative observational character, which was initiated at UFRN, in the period 
of August 2019. The population has 228 employees, from which 106 workers (s) 
distributed will be extracted at random (os) on campuses in the state. At the 
workplace, the functional capacity of the servers was assessed through the 10-
meter walk test, in addition to the handgrip strength test. RESULTS AND 
DISCUSSIONS: 28 servers were evaluated, corresponding to 26% of the total 
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forecast. The research was interrupted due to the pandemic of the new 
coronavirus (Covid-19) and the closure of universities. CONCLUSION: It is 
concluded that research is extremely important for the scope of workers' health, 
as it highlights the need to assess the functional capacity of employees and the 
investigation of variables that are related to disability. 
 
Keywords: Work Capacity Assessment, Government Employees. 
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TÍTULO: PERCEPÇÃO DE DISCENTES E DOCENTES DO NORDESTE 

SOBRE AS FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES DA FORMAÇÃO EM 

SAÚDE COLETIVA NOS CURSOS DE FONOAUDIOLOGIA 

Resumo 

 

Idealizada com objetivos educacionais durante a década de 1930, a 
fonoaudiologia brasileira ainda encontra-se em processo de reformulação do 
ensino pautada nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Visando a formação de 
profissionais egressos com perfis compatíveis aos diversos cenários de 
atuações, sejam estes públicos ou privados. Diante disto, este trabalho objetiva 
analisar a percepção discente e docente a respeito das potencialidades e 
fragilidades presentes na formação em saúde coletiva nos cursos de 
fonoaudiologia das IES do Nordeste. Pesquisa qualitativa, estudo de caso, a qual 
participaram sete docentes com graduação em Fonoaudiologia e atuação na 
área da Saúde Coletiva e sete discentes informantes-chaves indicados pelos 
docentes. Foram realizadas entrevistas as quais foram gravadas em áudio e 
transcritas, e os dados coletados foram organizados em uma matriz analítica 
para análise de conteúdo. Considerando como principal objeto de estudo, os 
trechos de falas inseridas na categoria “Potencialidades e Fragilidades no Ensino 
em Saúde Coletiva”, que apresenta subcategorias a respeito da estrutura 
curricular, perfil discente e corpo docente das IES. Após análise dos resultados, 
identificou-se entre as IES do nordeste, uma realidade heterogênea quanto a 
inserção de componentes curriculares e carga horária na área de Saúde Coletiva 
quando comparadas as disciplinas específicas do currículo de fonoaudiologia, 
ressaltando a ineficiente adesão das DCNs nos currículos. 
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Abstract 
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Idealized for educational purposes during the 1930s, Brazilian speech-language 
pathology is still in the process of teaching reformulation based on the National 
Curriculum Guidelines (NCG), aiming at educating professionals with profiles 
compatible in different work situations, whether public or private. That said, this 
study aims to analyze the student and teacher perception regarding the strengths 
and weaknesses in public health training in speech-language pathology courses 
at the Northeast’s IES. This is a qualitative case study, in which attended seven 
college professors with degrees in Speech-Language Pathology and experience 
in the public health field, and seven key-informant students indicated by the 
professors. The interviews were conducted with audio recording and later 
transcription, and the collected data were organized in an analytical matrix for 
content analysis. Considering as the main object of the study, the excerpts of 
speeches inserted in the category “Potentialities and Weaknesses in Collective 
Health Education”, which presents subcategories regarding the curriculum 
structure, student profile and faculty of the IES. After analyzing the results, a 
heterogeneous reality was identified among the IES in the northeast region 
regarding the insertion of curricular components and workload in the Collective 
Health area when compared to specific subjects of the speech-language 
pathology curriculum, highlighting the inefficient adherence of the NCG in the 
curriculum. 
 
Keywords: Public health. Speech therapy. Higher education institutions. 
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TÍTULO: Conhecimento e satisfação dos acadêmicos de enfermagem no 

processo transfusional: simulação realística como estratégia de ensino- 

aprendizagem. 

Resumo 

Objetivo:  avaliar a simulação realística como estratégia de ensino-
aprendizagem no processo transfusional na aquisição de conhecimento e 
satisfação dos acadêmicos de enfermagem. Método: estudo analítico, quase-
experimental, com abordagem quantitativa, realizado em cada semestre de 2017 
e 2018, no departamento de enfermagem da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, com 143 alunos da disciplina de atenção integral a saúde I da 
graduação em Enfermagem. Usados três cenários com informações do paciente 
simulado, aplicado questionário do conhecimento antes e após a simulação 
acerca do conhecimento no processo transfusional, seguido de instrumento 
referente à satisfação dos alunos diante da metodologia utilizada. Os dados 
foram organizados em planilhas e analisados em programa estatístico. 
Resultados : Observou-se que em 90,0% das questões houve diferença 
significante entre o pré e pós-teste e predomínio de itens de concordância quanto 
o nível de satisfação dos participantes com a estratégia de ensino-
aprendizagem. Os participantes concordaram plenamente que a simulação foi 
útil, interessante, que gostariam de ter mais aulas com outros cenários/temas e 
que contribuiu para o ensino de conhecimentos e habilidades. Conclusão: os 
resultados apontaram que a aprendizagem aumentou significativamente após a 
intervenção, além de sentirem-se satisfeitos com a metodologia utilizada. 

 
Palavras-chave: Simulação. Transfusão de sangue. Estudantes de enfermagem. 

Ensino. 

TITLE: Knowledge and satisfaction of nursing students in the transfusion 

process: realistic simulation as a teaching-learning strategy. 

Abstract 

Objective: to evaluate realistic simulation as a teaching-learning strategy in the 
transfusion process in the acquisition of knowledge and satisfaction of nursing 
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students. Method: an analytical, quasi-experimental study, with a quantitative 
approach, carried out in each semester of 2017 and 2018, in the nursing 
department of the Federal University of Rio Grande do Norte, with 143 students 
from the discipline of integral health care I of the Nursing undergraduate course 
. Three scenarios were used with information from the simulated patient, a 
knowledge questionnaire was applied before and after the simulation about the 
knowledge in the transfusion process, followed by an instrument referring to the 
students' satisfaction regarding the methodology used. The data were organized 
in spreadsheets and analyzed using a statistical program. Results: It was 
observed that in 90.0% of the questions there was a significant difference 
between the pre and post-test and the predominance of items of agreement 
regarding the level of satisfaction of the participants with the teaching-learning 
strategy. The participants fully agreed that the simulation was useful, interesting, 
that they would like to have more classes with other scenarios / themes and that 
it contributed to the teaching of knowledge and skills. Conclusion: the results 
showed that learning increased significantly after the intervention, in addition to 
feeling satisfied with the methodology used. 
 
Keywords: Simulation. Blood transfusion. Nursing students. Teaching. 
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TÍTULO: Relação entre postura e pressão inspiratória máxima de indivíduos com 

fibrose cística 

Resumo 

Introdução: A fibrose cística é uma doença hereditária, de caráter autossômico 
recessiva, muito comum na população caucasiana, a FC possui uma 
potencialidade fatal alta, pelo fato de se tratar de uma doença multissistêmica, 
tendo os problemas respiratórios como característica principal. Com o avanço da 
ciência e a eficiência das intervenções multidisciplinares foi possível possibilitar 
a esse grupo uma maior longevidade, mas com o aumento do tempo de vida, foi 
notado o surgimento complicações secundárias como as anormalidades 
posturais, como a hipercifose torácica, que podem provocar um declínio 
pulmonar. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, comparativo e 
analítico, com amostra de 10 pacientes com FC, entre 14 e 29 anos de idade, 
onde relacionamos as variáveis de força muscular inspiratória e o ângulo da 
cifose torácica. Resultado: Ao tentar relacionar entre as variáveis de FMR com 
os ângulos da curvatura da coluna,na região torácica, foi observado que não 
houve nenhuma correlação. Conclusão: Nosso estudo não encontrou correlação 
entre FMR e o ângulo de curvatura torácica. Por ser um tema ainda pouco 
explorado se faz necessário a realização de futuras pesquisas sobre o tema. 
 
Palavras-chave: Fibrose Cística, Cifose torácica, Força muscular inspiratória. 

TITLE: Relationship between posture and maximum inspiratory pressure in 

individuals with cystic fibrosis 

Abstract 

Introduction: Cystic fibrosis is an inherited disease, of an autosomal recessive 
character, very common in the Caucasian population, CF has a high fatal 
potential, because it is a multisystemic disease, with respiratory problems as its 
main characteristic. With the advancement of science and the efficiency of 
multidisciplinary interventions, it was possible to enable this group to have greater 
longevity, but with the increase in life time, secondary complications such as 
postural abnormalities, such as thoracic hyperkyphosis, were noticed, which can 
cause a pulmonary decline. Methodology: This is a cross-sectional, comparative 
and analytical study, with a sample of 10 CF patients, between 14 and 29 years 
of age, where we related the variables of inspiratory muscle strength and the 
angle of thoracic kyphosis. Result: When trying to relate the FMR variables to the 
angles of curvature of the spine, in the thoracic region, it was observed that there 
was no correlation. Conclusion: Our study found no correlation between FMR and 
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the angle of thoracic curvature. As it is still a little explored topic, it is necessary 
to carry out future research on the topic. 
 
Keywords: Cystic fibrosis, thoracic kyphosis, inspiratory muscle strength. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO ESTEREOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DOS EFEITOS 

DA SENESCÊNCIA NO NÚCLEO GENICULADO LATERAL DORSAL DE 

SAGUIS (CALLITHRIX JACCHUS) 

Resumo 

O sistema visual inclui diversas áreas corticais e subcorticais, o Núcleo 
Geniculado Lateral Dorsal do Tálamo (GLD) e o Colículo Superior (CS) são 
importantes estruturas do sistema visual subcortical. O GLD considerado um 
núcleo talâmico de primeira ordem no processamento da informação visual, atua 
na integração e modulação de informações retinianas para o córtex visual. O CS 
participa na integração e transmissão de informações visuo-motoras para áreas 
subcorticais responsáveis pelos movimentos de orientação e direcionamento dos 
olhos e cabeça. Esses dois núcleos constituem as duas principais vias visuais 
em mamíferos, contribuindo para a interpretação e posterior formulação de 
respostas visuais adequadas pelo córtex. No entanto, esse processamento 
visual é alterado com o avançar da idade, culminando em progressivos déficits 
funcionais. Apesar disto, poucos trabalhos discutem sobre possíveis alterações 
morfológicas que podem estar diretamente relacionadas com o declínio da 
função visual durante a senescência. Nesse sentido, o presente estudo se 
propõe a descrever quantitativamente parâmetros morfológicos e conexionais no 
GLD e CS em resposta ao processo de envelhecimento. Para isso, foram 
utilizados saguis machos (Callitrix jaccus) adultos e idosos, submetidos a injeção 
intraocular de CTb, foram perfundidos transcardiacamente e seus encéfalos 
seccionados e processados para a coloração de Nissl e imunodetecção de 
NeuN. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Núcleo Geniculado Lateral Dorsal; Callithrix 

jaccus; 

TITLE: STEREOLOGICAL AND MORPHOMETRIC EVALUATION OF THE 

SENESCENCE EFFECTS ON THE DORSAL LATERAL GENICULATE 

NUCLEUS IN MARMOSET (CALLITHRIX JACCHUS) 

Abstract 

The visual system includes several cortical and subcortical areas, The Dorsal 
Lateral Geniculate Nucleus (DLG) and Superior Colliculus (SC) are important 
structures of the subcortical visual system. DLG, considered a first-order thalamic 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 765 

 

nucleus in the processing of visual information, acts in the integration and 
modulation of retinal information for the visual cortex. The SC participates in the 
integration and transmission of visuomotor information to subcortical areas 
responsible for orienting and directing movements of the eyes and head. These 
two nuclei constitute the two main visual pathways in mammals, contributing to 
the interpretation and subsequent formulation of adequate visual responses by 
the cortex. However, this visual processing is altered with advancing age, 
culminating in progressive functional deficits. Despite this, few studies discuss 
possible morphological changes that may be directly related to the decline in 
visual function during senescence. In this sense, the present study proposes to 
quantitatively describe morphological and connection parameters in DLG and SC 
in response to the aging process. For this purpose, adult and elderly male 
marmosets (Callitrix jaccus), submitted to intraocular injection of CTb, were 
perfused transcardiacally and their brains were sectioned and processed for Nissl 
staining and NeuN immunodetection 
 
Keywords: Aging; Dorsal Lateral Geniculate nucleus; Superior Colliculus; 
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TÍTULO: Comparação do desempenho no teste do degrau de seis minutos entre 

homens e mulheres de diferentes faixas de idade 

Resumo 

Introdução/objetivos: O teste do degrau de seis minutos (TD6) vem sendo 
utilizado na avaliação da capacidade de exercício em diversas doenças 
cardiorrespiratórias. Porém há pouca informação sobre a influência do sexo e da 
idade no desempenho do teste. Assim, o objetivo deste estudo é comparar o 
desempenho no TD6 entre os sexos nas diferentes faixas de idade. Método: 
Estudo transversal multicêntrico. A amostra do centro UFRN foi composta por 
indivíduos saudáveis de ambos os sexos e com faixa etária de 18-79 anos, 
divididos em 3 grupos (18-39; 40-59; 60-79). Foram realizados avaliação 
antropométrica, espirometria, avaliação do nível de atividade física e dois TD6 
de cadência livre, com degrau de 20 cm, intervalo de 30 minutos entre eles. 
Resultados: 82 participantes, 45 mulheres e 37 homens, com idade média de 
36,1 ± 15,7 anos. O número de degraus no sexo masculino foi significantemente 
maior que no sexo feminino – 181,6 ± 25,7 e 160,2 ± 28,3 (p = 0,001), 
respectivamente. O número de degraus na faixa de 18 e 39 anos foi 
significantemente maior que o alcançado nas demais faixas de idade. Houve 
correlação moderada entre o número de degraus subidos e a idade do indivíduo 
(r = -0,47, p < 0,001). Conclusão: O desempenho no TD6 é influenciado pela 
idade e sexo. A realização de um estudo que produza uma equação para 
predizer os valores de normalidade para população brasileira, considerando a 
idade e o sexo do indivíduo, é essencial para permitir a interpretação dos 
resultados. 
 
Palavras-chave: Exercício; Teste de esforço; Capacidade funcional; 

TITLE: Comparison of performance in the six-minute step test between men and 

women of different ages 

Abstract 

Introduction / objectives: The six-minute step test (6MST) has been used to 
assess exercise capacity in several cardiorespiratory diseases. However, there 
is little information about the influence of gender and age on the test performance. 
Thus, the objective of this study is to compare the performance in the 6MST 
between the sexes in different age groups. Method: Multicentre cross-sectional 
study. The UFRN center sample consisted of healthy individuals of both sexes 
and aged 18-79 years, divided into 3 groups (18-39; 40-59; 60-79). 
Anthropometric assessment, spirometry, physical activity level assessment and 
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two TD6 of free cadence were performed, with a 20 cm step, with an interval of 
30 minutes between them. Results: 82 participants, 45 women and 37 men, with 
a mean age of 36.1 ± 15.7 years. The number of steps in males was significantly 
higher than in females - 181.6 ± 25.7 and 160.2 ± 28.3 (p = 0.001), respectively. 
The number of steps in the range of 18 and 39 years was significantly higher than 
that reached in the other age groups. There was a moderate correlation between 
the number of steps taken and the individual's age (r = -0.47, p <0.001). 
Conclusion: Performance on the TD6 is influenced by age and sex. The 
realization of a study that produces an equation to predict normal values for the 
Brazilian population, considering the age and sex of the individual, is essential to 
allow the interpretation of the results. 
 
Keywords: Keywords: Exercise; Effort test; Functional capacity; 
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TÍTULO: Associação da autoestima, autoeficácia para dor e adesão terapêutica 

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

Parnamirim 

Resumo 

 

Introdução: As Úlceras Venosas caracterizam-se por serem lesões de pele com 
perda de tecidos, dolorosas e crônicas. Isso pode causar redução na 
funcionalidade do indivíduo e uma queda na autoestima. Objetivos: Melhorar a 
qualidade de vida e demais aspectos relacionados nas pessoas com UV através 
do entendimento de sua funcionalidade e autoestima. Método: Estudo do tipo 
transversal e quantitativo a respeito da autoestima, autoeficácia para dor e 
adesão terapêutica de pessoas com úlcera venosa, na atenção primária de 
saúde de Parnamirim. Critérios de inclusão: ter mais de 18 anos, estar adscrito 
à alguma unidade básica de saúde, ter pelo menos uma úlcera venosa abaixo 
do joelho e Índice Tornozelo-Braço maior que 0,8 e menor que 1,3. O projeto foi 
submetido e aprovado (Parecer n. 2156068) no Comitê de Ética em Pesquisa 
CEP/HUOL. Resultados: Foram entrevistadas 54 pessoas com UV das quais 
66,3% do sexo feminino e 61,4% com 60 anos ou mais e a maioria tinha baixa 
escolaridade. Houve boa auto eficácia para controle da dor para adultos e idosos, 
já a funcionalidade apresentou comprometimento para pacientes com 60 anos 
ou mais. Foram encontradas correlações em sua maioria positivas, de fracas a 
fortes e não significativas para autoeficácia e autoestima. Conclusões: São 
necessários mais estudos nessa temática, que ainda está emergindo no cenário 
nacional, principalmente na população de pessoas com úlcera venosa. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Úlcera Venosa. Autoestima. Qualidade de 

Vida. 

TITLE: Association of self-esteem, self-efficacy for pain and therapeutic 

adherence of people with venous ulcers in primary health care in the municipality 

of Parnamirim. 
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Abstract 

 

Introduction: Venous Ulcers are characterized by being skin lesions with tissue 
loss, painful and chronic. This can cause a reduction in the individual's 
functionality and a drop in self-esteem. Objectives: To improve the quality of life 
and other related aspects in people with UV through the understanding of its 
functionality and self-esteem. Method: Cross-sectional and quantitative study 
about self-esteem, self-efficacy for pain and therapeutic adherence of people with 
venous ulcers, in primary health care in Parnamirim. Inclusion criteria: being over 
18 years old, being registered with a basic health unit, having at least one venous 
ulcer below the knee and ankle-arm index greater than 0.8 and less than 1.3. The 
project was submitted to and approved (Opinion No. 2156068) at the Research 
Ethics Committee CEP / HUOL. Results: 54 people with UV were interviewed, 
66.3% of whom were female and 61.4% aged 60 or over, and the majority had 
low education. There was good self-efficacy for pain control for adults and the 
elderly, as functionality was impaired for patients aged 60 or over. Correlations 
were found mostly positive, from weak to strong and not significant for self-
efficacy and self-esteem. Conclusions: More studies are needed on this topic, 
which is still emerging on the national scene, especially in the population of 
people with venous ulcers. 

 
 
Keywords: Key words: Venous Ulcer. Self Esteem; Self-efficacy; Quality of Life. 
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TÍTULO: Diagnósticos de Enfermagem relacionados ao risco de lesão de pele. 

Resumo 

A avaliação dos riscos de desenvolvimento de Lesão por Pressão (LP), dano 
localizado na pele e/ou tecido mole subjacente, se faz importante pela sua alta 
incidência em pacientes críticos. Objetivou-se identificar os diagnósticos 
relacionados aos riscos de LP na Unidade de Terapia Intensiva Materna (UTIM) 
da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Trata-se de um estudo 
quantitativo e transversal, sobre a relação entre os fatores de riscos e a 
ocorrência de LP das pacientes internadas na UTIM da MEJC. Foram avaliadas 
113 pacientes e feitas 227 avaliações que corresponderam ao acompanhamento 
diário das pacientes internadas. Encontrou-se os seguintes diagnósticos: 
Nutrição desequilibrada: menor que as necessidades corporais; Risco de lesão 
por pressão; Mobilidade física prejudicada; Deambulação prejudicada; 
Integridade da pele prejudicada e Dor aguda. O estudo mostrou a importância 
de atentar-se para medidas profiláticas no cenário da UTIM, a qual compreende 
a redução de danos como a LP. 
 
Palavras-chave: Lesão por Pressão; Unidade de Terapia Intensiva Materna; 

SAE. 

TITLE: Nursing diagnoses related to the risks of skin injury 

Abstract 

The assessment of the risks of developing Pressure Injury (PI), localized damage 
to the skin and/or underlying soft tissue, is important due to its high incidence in 
critically ill patients. The objective was to identify the diagnoses related to the 
risks of PI in the Unidade de Terapia Intensiva Materna (UTIM) of the 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). This is a quantitative and cross-
sectional study on the relationship between risk factors and the occurrence of PI 
among patients admitted to the MEJC's UTIM. 113 patients were evaluated and 
227 evaluations were performed, which corresponded to the daily monitoring of 
hospitalized patients. The following diagnoses were found: Imbalanced nutrition: 
less than body needs; Risk of Pressure Injury; Impaired physical mobility; 
Impaired walking; Impaired skin integrity and Acute pain. The study showed the 
importance of paying attention to prophylactic measures in the scenario of the 
UTIM, which includes harm reduction such as PI. 
 
Keywords: Pressure Injury; Maternal Intensive Care Unit; SNA. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO DE 

SERVIDORES DE MEIA IDADE E IDOSOS NO INTERIOR DO ESTADO DO RN 

Resumo 

Introdução: O envelhecimento populacional representa um fenômeno mundial, e 
isso se dá em decorrência da baixa taxa de fecundidade, diminuição nos índices 
de mortalidade e o aumento da expectativa de vida. Com isso, há o aumento de 
idosos que se mantêm ativos no trabalho e pode haver uma redução na 
capacidade para o trabalho desses sujeitos. Este estudo objetivou avaliar a 
capacidade para o trabalho de servidores de meia idade e idosos no interior do 
estado do RN. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de 
abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido com servidores que 
apresentavam idade a partir de 45 anos, sendo composto por uma amostra de 
106 lotados nos campi do interior do estado. Resultados e discussão: A coleta 
de dados ocorreu conforme cronograma do projeto até o dia 17 de março de 
2020, período em que, diante da pandemia de COVID-19, o semestre foi 
suspenso e a pesquisa precisou ser interrompida. Desse modo, as coletas estão 
suspensas até o momento atual, devido ao fato dos questionários serem 
aplicados presencialmente, o que não foi possível em decorrência do 
deslocamento necessário entre os campi e a adesão ao isolamento social. Até o 
momento, foram coletados os dados de 38 participantes, o que corresponde a 
35,8% do total previsto. Conclusão: Embora, o estudo não tenha sido concluído, 
a continuidade da pesquisa possibilitará a aquisição das habilidades traçadas no 
plano de trabalho. 
 
Palavras-chave: Avaliação da capacidade de trabalho. Envelhecimento. 

TITLE: ASSESSMENT OF THE CAPACITY FOR THE WORK OF HALF-AGED 

AND ELDERLY SERVERS IN THE STATE OF RN 

Abstract 

Introduction: Population aging represents a worldwide phenomenon, and this is 
due to the low fertility rate, decreased mortality rates and increased life 
expectancy. As a result, there is an increase in elderly people who remain active 
at work and there may be a reduction in the work capacity of these subjects. This 
study aimed to evaluate the work capacity of middle-aged and elderly employees 
in the interior of the state of RN. Methods: This is an observational, descriptive 
study, with a quantitative approach. The study was developed with servers aged 
45 and older, comprising a sample of 106 on campuses in the interior of the state. 
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Results and discussion: Data collection took place according to the project 
schedule until March 17, 2020, a period in which, in the face of the COVID-19 
pandemic, the semester was suspended and the research needed to be stopped. 
Thus, collections are suspended until the present moment, due to the fact that 
questionnaires are applied in person, which was not possible due to the 
necessary displacement between campuses and adherence to social isolation. 
So far, data have been collected from 38 participants, which corresponds to 
35.8% of the total forecast. Conclusion: Although the study has not been 
completed, the continuity of the research will make it possible to acquire the skills 
outlined in the work plan. 
 
Keywords: Work capacity assessment. Aging. 
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TÍTULO: Revisão de Neotropiella Handschin, 1942 (Collembola, Neanuridae, 

Pseudachorutinae) com a descrição de uma nova espécie brasileira 

Resumo 

Neotropiella Handschin, 1942 é um gênero pantropical de Pseudachorutinae 
com 18 espécies, das quais 16 são da região Neotropical e destas, 13 são do 
Brasil. O gênero possui várias espécies com descrições poucas informações. 
Aqui, descrevemos uma nova espécie de Neotropiella, pesquisamos o gênero 
com base em artigos anteriormente publicados e discutimos sua morfologia, 
fornecendo uma diagnose atualizada do gênero, além de fornecermos uma 
tabela de comparação detalhada. Neotropiella arretada sp. nov é única na 
combinação de um órgão pós-antenal com 14–20 vesículas, mandíbula com 
cinco dentes, maxila com o ápice pontiagudo e o unguis com um par de dentes 
reduzidos. Os táxons amplamente distribuídos podem ser complexos de 
espécies, principalmente devido as características pouco claras. 

 
Palavras-chave: Aethiopella Handschin. Neanuroidea. Quetotaxia. Revisão. 

Taxonomia. 

TITLE: A Survey of Neotropiella Handschin, 1942 (Collembola, Neanuridae, 

Pseudachorutinae) with the Description of a New Brazilian Species 

Abstract 

 

Neotropiella Handschin, 1942 is a pantropical genus of Pseudachorutinae with 
18 species, 16 of which are from the Neotropical Region and 13 from Brazil. The 
genus has several species with unclear descriptions. Herein, we describe a new 
species of Neotropiella, survey the genus based on published papers and discuss 
its morphology, providing an updated genus diagnosis plus a detailed comparison 
table and a key to all known species. Neotropiella arretada sp. nov. is unique in 
the combination of a postantennal organ with 14–20 vesicles, its mandible with 
five teeth, its maxilla apically pointed and its unguis with a pair of reduced teeth. 
Widely distributed taxa may be species complexes, especially due to their unclear 
descriptions. 
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Keywords: Aethiopella Handschin. Chaetotaxy. Neanuroidea. Review. 

Taxonomy. 
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TÍTULO: Potencial leishmanicida de extratos botânicos de Tephrosia toxicaria 

Pers. 

Resumo 

A leishmaniose é uma doença negligenciada, emergente e endêmica que afeta 
milhares de pessoas todos os anos. E a inexistência de uma imunoprofilaxia 
aliada a um restrito arsenal terapêutico, motivou a busca por novas moléculas 
para a quimioterapia da leishmaniose. Na área farmacêutica, as plantas são 
fontes de substâncias biologicamente ativas, as quais podem ser utilizadas como 
protótipos para a criação de novos fármacos, adjuvantes ou fitoterápicos. Os 
tecidos vegetais da Tephrosia toxicaria merecem atenção como potenciais 
fontes botânicas para a indústria farmacêutica, pois seu gênero é rico em 
metabólitos secundários e possuem diversas atividades biológicas como a 
atividade antiviral, antibacteriana e antiprotozoário, inseticida, nematicida, 
piscicida e repelente de insetos. O objetivo deste estudo, foi avaliar o potencial 
leishmanicida de extratos aquosos e hidroalcoólicos de semente, raiz, caule e 
folha derivados de Tephrosia toxicaria Pers. contra promastigotas de Leishmania 
Infantum. As concentrações crescentes dos extratos foram incubadas com os 
parasitas para determinação da concentração necessária para inibir 50% (IC50) 
e Concentração Inibitória Mínima (CIM). Para a caracterização parcial foram 
analisados o teor de proteínas e carboidratos. Entretanto, devido a paralisação 
das atividades em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus, ainda estão 
pendentes alguns resultados conclusivos. 
 
Palavras-chave: Potencial leishmanicida, compostos naturais, extratos de 

plantas 

TITLE: Prospecting for extracts of Tephrosia toxicaria Pers. with leishmanicidal 

potential in Leishmania infantum promastigotes 

Abstract 

The leishmaniasis is a neglected, emerging and endemic disease that affects 
thousands of people every year. The lack of an immunoprophylaxis combined 
with a restricted therapeutic arsenal, motivated the search for new molecules for 
leishmaniasis chemotherapy. In the pharmaceutical area, plants are sources of 
biologically active substances, which can be used as prototypes for the creation 
of new drugs, adjuvants or herbal medicines. The plant tissues of Tephrosia 
toxicaria Pers. deserve attention as a potential source for the pharmaceutical 
industry, their genus is rich in secondary metabolites and have several biological 
activities such as antivirais, antibacterial and antiprotozoal activity, insecticide, 
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nematicide, piscicide and insect repellent. The aim of this study was to evaluate 
the leishmanicidal potential of aqueous and hydroalcoholic extracts of seeds, 
roots, stems and leaves derived from T. toxicaria Pers against Leishmania 
Infantum promastigotes. The increasing concentrations of the extracts were 
incubated with the parasites to determine the concentration needed to inhibit 50% 
(IC50) and Minimum Inhibitory Concentration (MIC). For the partial 
characterization, the protein and carbohydrate content were analyzed. However, 
due to the interruption of activities due to the pandemic caused by the 
coronavirus, some conclusive results are still pending. 
 
Keywords: Leishmanicidal potential, natural compounds, plant extract 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA TERAPIA INTEGRATIVA COMUNITÁRIA NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Resumo 

Introdução: Na transição demográfica que o mundo vive em que é visto o 
aumento da expectativa de vida é visto que para ter um envelhecimento saudável 
e ativo faz-se necessário ter qualidade de vida. No entanto, o perfil 
epidemiológico dos idosos é caracterizado por doenças com forte predomínio 
das condições crônicas, incluindo os transtornos mentais. Objetivo: Caracterizar 
os idosos atendidos nas ESFs de Natal e de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, 
por meio das características sociodemográficas, os escores de Depressão 
Geriátrica medidos pela GDS-15, a qualidade de vida medido pelo SF-36 e 
verificar a correlação entre a Depressão Geriátrica e Qualidade de Vida antes e 
após a participação na terapia de Grupo. Método: Trata-se de estudo descritivo, 
longitudinal com abordagem quantitativa. Critérios de inclusão: pessoa com 
idade igual ou superior a 60 anos e condições cognitivas para responder ao 
questionário sociodemográfico, SF36 e GDS-15. Para análise dos dados foram 
utilizados testes paramétricos e não-paramétricos como Teste do sinal e Teste 
de Wilcoxon. Aprovado pelo CEP HUOL (Parecer n. 562.318). Resultados: Do 
total de 120, 60 idosos do grupo intervenção melhoraram a sua qualidade de 
vida, enquanto do grupo controle não foi visto melhora, comprovando a 
efetividade dessas atividades interativas. Conclusões: São necessárias 
intervenções de promoção e prevenção em saúde como forma de reduzir as 
demandas de saúde e melhorar a qualidade de vida dos idosos 
 
Palavras-chave: Atenção primária à Saúde. Saúde Mental. Qualidade de vida. 

Idoso. 

TITLE: EVALUATION OF COMMUNITY INTEGRATIVE THERAPY IN THE 

FAMILY HEALTH STRATEGY 

Abstract 

Introduction: In the demographic transition that the world is experiencing in which 
the increase in life expectancy is seen, it is seen that to have a healthy and active 
aging it is necessary to have quality of life. However, the epidemiological profile 
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of the elderly is characterized by diseases with a strong predominance of chronic 
conditions, including mental disorders. Objective: to characterize the elderly 
cared for in the ESFs of Natal and Santa Cruz, Rio Grande do Norte, through the 
sociodemographic characteristics, the Geriatric Depression scores measured by 
the GDS-15, the quality of life measured by the SF-36 and to verify the correlation 
between Geriatric Depression and Quality of Life before and after participating in 
Group therapy. Method: This is a descriptive, longitudinal study with a quantitative 
approach. Inclusion criteria: person aged 60 years or over and cognitive 
conditions to answer the sociodemographic questionnaire, SF36 and GDS-15. 
For data analysis, parametric and non-parametric tests were used, such as the 
Signal Test and the Wilcoxon Test. Approved by CEP HUOL (Opinion no. 
562,318). Results: Of the total of 120, 60 elderly people in the intervention group 
improved their quality of life, while in the control group no improvement was seen, 
proving the effectiveness of these interactive activities. Conclusions: Health 
promotion and prevention interventions are needed as a way to reduce health 
demands and improve the quality of life of the elderly. 
 
Keywords: Primary health atention. Mental Health. Quality of Life. Elderly. 
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TÍTULO: EFEITO DO ALCALOIDE CAULERPINA EM MODELO MURINO DE 

PERITONITE INDUZIDO POR ZIMOSAN 

Resumo 

Para enfrentar a invasão de um patógeno, nosso organismo recorre a vários 
mecanismos de defesa, dentre eles se destaca a reação inflamatória. Alguns 
modelos de inflamação podem ser realizadas em camundongos com 
substâncias microbiológicas como o zimosan, componente da parede celular do 
fungo Saccharomyces cerevisiae, que quando administrado na cavidade 
peritoneal de camundongos, induz um aumento do extravasamento vascular e 
migração celular. Nesse estudo foi avaliado o efeito de diferentes doses do 
acaloide caulerpina (CLP), obtido da alga marinha Caulerpa racemosa, em 
modelo de peritonite induzida por zimosan em camundongos Swiss. Os animais 
foram tratados oralmente com CLP nas doses de 4, 2, 1 mg/kg e dexametasona 
(1mg/kg) e 1 hora depois receberam zimosan (40 mg/kg) intraperitonealmente. 
Decorridas 24 horas, foi coletado o lavado peritoneal e determinado o número 
de células. Foi avaliada também a cinética de migração no lavado peritoneal nos 
tempos de 6, 24 e 48 horas. O pré-tratamento com CLP reduziu a migração 
celular nas três doses testadas, sendo a dose de 2 mg/kg a que apresentou 
resultado mais expressivo nessa inibição, dose essa que foi capaz de inibir a 
migração celular nos três tempos avaliados. Assim, a CLP apresenta atividade 
anti-inflamatória e a dose de 2 mg/kg, apresenta-se como dose-ótima em 
controlar a inflamação no modelo de peritonite induzida por zimosan. 

  

 
 
Palavras-chave: Inflamação, Zimosan, Migração celular, Caulerpina. 

TITLE: EFFECT OF THE ALKALOID CAULERPINE IN A MURINE MODEL OF 

PERITONITIS INDUCED BY ZIMOSAN 

Abstract 

To face the invasion of a pathogen, our organism uses several defense 
mechanisms, among which the inflammatory reaction stands out. Some models 
of inflammation can be carried out in mice with microbiological substances. 
Zimosan, a component of the cell wall of the fungus Saccharomyces cerevisiae, 
which when administered in the peritoneal cavity of mice, induces an increase in 
vascular leakage and cell migration. In this study, the effect of different doses of 
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the akaloid caulerpin (CLP), obtained from the seaweed Caulerpa racemosa, was 
evaluated in a model of peritonitis induced by zimosan in Swiss mice. The 
animals were treated orally with CLP at doses of 4, 2, 1 mg / kg and 
dexamethasone (1 mg/kg) and 1 hour later received zimosan (40 mg/kg) 
intraperitoneally. After 24 hours, the peritoneal lavage was collected and the 
number of cells was determined. Migration kinetics in the peritoneal lavage at 6, 
24 and 48 hours were also evaluated. Pretreatment with CLP reduced cell 
migration in the three doses tested, with the dose of 2 mg/kg having the most 
expressive result in this inhibition, which dose was able to inhibit cell migration in 
the three evaluated times. Thus, the CLP has anti-inflammatory activity and the 
dose of 2 mg/kg is an optimal dose in controlling inflammation in the zimosan-
induced peritonitis model. 

  

 
 
Keywords: Inflammation, Zimosan, Cell migration, Caulerpin. 
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TÍTULO: Incorporação por osmoporação de compostos fenólicos em células de 

Saccharomyces boulardii 

Resumo 

Para atender as atuais demandas por alimentos cada vez mais saudáveis e 
funcionais, a indústria se mobiliza inserindo novas técnicas e/ou novos 
ingredientes que agreguem valor aos seus produtos. A inserção de Compostos 
Fenólicos (CF) em células de Saccharomyces boulardii não só garantiria uma 
maior biodisponibilidade destes compostos, para que sejam devidamente 
absorvidos pelo trato gastrintestinal, como também possibilitaria ações 
probióticas (provenientes da levedura encapsulante) no consumidor. O 
reaproveitamento do resíduo de acerola nos rendeu um extrato rico em CF: 
7413,45mg GAE/100g que foi incorporado em células de S. boulardii através da 
técnica de osmoporação. Foram obtidos valores de eficiência de encapsulação 
(EE) acima de 20%, o que pode ser considerado satisfatório. A viabilidade celular 
da levedura também foi parâmetro de estudo, onde relatamos taxas de 
sobrevivências que variam entre 52,3% para células com tratamento osmótico 
sem internalização de CF a22,2% para células com tratamento osmótico e 
internalização de CF. Os resultados obtidos sugerem que uma otimização de 
processo feita através de tratamento estatístico seria interessante não só para 
garantir valores mais altos para EE e viabilidade celular, como também para 
determinar os principais parâmetros que influenciam tal processo. 
 
Palavras-chave: Microencapsulação, compostos fenólicos, osmoporação, 

probióticos 

TITLE: Phenolic compounds incorporation by osmoporation into Saccharomyces 

boulardii cells 

Abstract 

 

To meet the current demands for increasing healthy and functional foods, the 
industry is mobilizing by introducing new techniques and / or new ingredients that 
add value to its products. The insertion of Phenolic Compounds (CF) into 
Saccharomyces boulardii cells would not only guarantee a greater bioavailability 
of these compounds, so that they are properly absorbed by the gastrointestinal 
tract, but would also enable probiotic actions (from the encapsulating yeast) in 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 782 

 

the consumer. The acerola residue yielded an extract rich in CF: 7413.45mg GAE 
/ 100g that was incorporated into S. boulardii cells through the osmoporation 
technique. Encapsulation efficiency (EE) values above 20% were obtained, which 
can be considered satisfactory. Yeast cell viability was also a study parameter, 
where we reported survival rates ranging from 52.3% for cells with osmotic 
treatment without internalization of CF to 22.2% for cells with osmotic treatment 
and internalization of CF. The results obtained suggest that a process 
optimization made through statistical treatment would be interesting not only to 
guarantee higher values for EE and cell viability, but also to determine the main 
parameters that influence this process. 

 
 
Keywords: Microencapsulation, phenolic compounds, osmoporation, probiotics 
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TÍTULO: Composição de espécies de fungos micorrízicos arbusculares 

(Glomeromycota) em áreas de Brejo de altitude no bioma Caatinga 

Resumo 

Uma característica evidente da região semiárida brasileira, no qual inclui a 
Caatinga, é a presença de montanhas com média de 1.000 metros de altitude 
com vegetação bastante variada e estes tipos de vegetação pode se manifestar 
também nos planaltos e são chamados de brejos de altitudes. Os brejos formam 
“ilhas” de florestas úmida cercadas por uma vegetação seca e são 
caracterizadas como parte da Mata Atlântica. E quando comparados às regiões 
circundantes, os brejos possuem condições privilegiadas quanto à umidade do 
solo e do ar, temperatura e cobertura vegetal. Esses fatores influenciam o 
crescimento de microrganismos, contudo, em relação a microbiota do solo, essas 
áreas são escassas de estudos de diversidade, notadamente os Fungos 
Micorrízicos Arbusculares (FMA). Esses fungos, que formam ampla simbiose 
com raízes de plantas, são de grande importância por aumentar a zona de 
absorção de nutrientes e permitir o crescimento vegetal. Por isso, esse trabalho 
tem como objetivo inventariar a diversidade de FMA em um brejo na FLONA 
Araripe, Ceará. Para isso, foram coletadas 20 amostras de solo durante a 
estação chuvosa de junho/2019 e levadas ao LBM para identificação dos 
materiais. Foram encontradas 32 espécies de FMA, das quais 3 são espécies 
indiscretas além de um novo registro para as áreas de brejos. A comunidade 
mostrou mais espécies raras e poucas dominantes. Os resultados obtidos 
sugerem que essa área de brejo possui uma baixa composição de espécies de 
FMA. 
 
Palavras-chave: floresta úmida de altitude, diversidade, micorrizas. 

TITLE: Species composition of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomeromycota) 

in altitude forest areas in the Caatinga Biome 

Abstract 

An evident characteristic of the Brazilian semi-arid region, which includes the 
Caatinga, is the presence of mountains with an average of 1,000 meters of 
altitude with wide vegetation types and this vegetations can also manifest itself in 
the plateaus and are called forest of altitudes. The forest of altitude form “islands” 
of humid forests surrounded by dry vegetation and are characterized as part of 
the Atlantic Forest. And when compared to the surrounding regions, the forest of 
altitude have privileged conditions in terms of soil and air humidity, temperature 
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and vegetation cover. These factors influence the growth of microorganisms, 
however, in relation to the soil microbiota, these areas are scarce in diversity 
studies, notably the Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF). These fungi, which form 
a wide symbiosis with plant roots, are of great importance as they increase the 
nutrient absorption zone and allow plant growth. Therefore, this work aims to 
inventory the diversity of AMF in a forest of altitude in FLONA Araripe, Ceará. For 
this, 20 soil samples were collected during the rainy season of June/2019 and 
taken to the LBM for identification of the materials. 32 AMF species were found, 
of which 3 are undescribed and a new record for forest of altitude areas. The 
community showed more rare and few dominant species. The results obtained 
suggest that this forest of altitude area has a low composition of AMF species. 
 
Keywords: altitude humid forest, diversity, mycorrhizae. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DO TREINO DE MARCHA EM ESTEIRA INCLINADA E 

ANÁLISE DO DESEMPENHO FUNCIONAL DE INDIVÍDUOS COM ACIDENTE 

VASCULAR CEREBRAL 

Resumo 

As pessoas acometidas por AVC, possuem certas alterações funcionais como 
consequência da lesão. Sendo assim, o treinamento aeróbico, em especial, o 
treino em esteira com inclinação, tem tido bons resultados como forma de 
tratamento. Esse estudo é um ensaio clínico randomizado e cego, no qual 
participaram 26 indivíduos de ambos os sexos, com sequela de AVC com no 
mínimo 6 meses, tendo idade entre 20 e 70 anos. Os participantes foram 
divididos em 3 grupos: controle (GC, n=8), esteira sem inclinação; experimental 
1 (GE1, n=8), inclinação a 5%; e experimental 2 (GE2, n=10), inclinação a 10%. 
O treino foi realizado em 3 sessões semanais durante 6 semanas. Foi feita 
avaliação em 3 ocasiões (pré-treino, pós-treino e seguimento). As medidas de 
desfecho, são a velocidade de marcha e capacidade funcional [distância 
percorrida]. A velocidade da marcha obtida através do teste de caminhada de 10 
metros (TC10m), não apresentou diferença entre grupos nos momentos 
avaliados (F=0,568; P=0,611). Mas, sobre a soma das médias dos 3 grupos foi 
possível notar uma diferença ao decorrer do tempo (F=4,963; P=0,014). No que 
se refere a distância percorrida no teste de caminhada de 2 minutos (TCM2), não 
houve diferença entre grupos nos momentos avaliados (F=2,515; P=0,078). 
Além disso, não existiu diferença ao longo do tempo (F=0,217; P=0,730). O 
grupo que realizou o treino com inclinação a 10%, do ponto vista clinico, 
apresentou melhores resultados sobre a capacidade funcional em relação aos 
outros. 
 
Palavras-chave: AVC, fisioterapia, esteira inclinada, capacidade funcional, 

marcha. 

TITLE: APPLICATION OF MARCHING TRAINING ON INCLINED TREADMILL 

AND ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL PERFORMANCE OF INDIVIDUALS 

WITH CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT 

Abstract 

 

People affected by stroke have certain functional changes as a consequence of 
the injury. Thus, aerobic training, in particular, training on a treadmill with 
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inclination, has had good results as a form of treatment. This study is a blind and 
randomized clinical trial, in which 26 individuals of both sexes participated, with 
stroke sequelae at least 6 months, aged between 20 and 70 years. Participants 
were divided into 3 groups: control (CG, n = 8), treadmill without inclination; 
experimental 1 (GE1, n = 8), 5% inclination; and experimental 2 (GE2, n = 10), 
inclination at 10%. The training was performed in 3 weekly sessions for 6 weeks. 
Assessment was performed on 3 occasions (pre-training, post-training and 
follow-up). Denouement measures are gait speed and functional capacity 
[distance covered]. The gait speed obtained through the 10-meter walk test 
(TC10m), did not show any difference between the groups at the moments 
evaluated (F = 0.568; P = 0.611). However, regarding the sum of the averages of 
the 3 groups, it was possible to notice a difference over time (F = 4.963; P = 
0.014). Regarding the distance covered in the 2-minute walk test (TCM2), there 
was no difference between groups at the moments evaluated (F = 2.515; P = 
0.078). In addition, there was no difference over time (F = 0.217; P = 0.730). The 
group that performed the training with a 10% inclination, from a clinical point of 
view, showed better results on functional capacity in relation to the others. 

 
 
Keywords: stroke, physiotherapy, inclined treadmill, functional capacity, march. 
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TÍTULO: USO DA MODELAGEM 3D PARA ELABORAÇÃO DE UMA HORTA 

INTELIGENTE 

Resumo 

Hortas domésticas provêm uma ótima alternativa ao consumo de alimentos 
orgânicos, além de permitirem o cultivo no conforto domiciliar. A criação de um 
sistema inteligente e intuitivo traz maiores benefícios ao público praticante desta 
atividade. Tal trabalho busca o desenvolvimento de uma horta inteligente, 
denominada Olga, que tem o objetivo de tornar acessível o cultivo de hortaliças 
no ambiente domiciliar com a praticidade de um sistema automatizado. Um dos 
pontos essenciais para o operação da horta é a sua construção, envolvendo o 
estudo das dimensões dos recipientes, a escolha dos materiais estruturais para 
a sua construção, a diminuição da dificuldade de manufatura, etc. Essa análise 
se torna bastante simples com o uso de ferramentas assistidas por computador, 
como o CAD, reduzindo a necessidade da criação de protótipos físicos para a 
validação do projeto e provendo facilidade na alteração das dimensões dos 
componentes. 
 
Palavras-chave: Prototipagem. Sustentabilidade. CAD. 

TITLE: DEVELOPMENT OF A SMART GARDEN USING 3D MODELING 

Abstract 

Domestic gardens bring a new alternative to the consumption of organic food, 
besides allowing cultivation on house comfort. Creating a smart and intuitive 
system promotes more benefits to the public practicing this activity. Such project 
seek the development of a smart garden, called Olga, with the objective of turning 
the home vegetable growing accessible with the practicality of an automated 
system. One of the essential points for the garden operation is your build, 
involving the dimensional study of components, the choice of structural materials 
for the construction, the ease of manufacturing difficulty, etc. That analysis 
becomes pretty simple with the use of computer aided tools, like CAD, reducing 
the necessity of creating physical prototypes to validate the project and proving 
facility on changing component dimensions. 
 
Keywords: Prototyping. Sustainability. CAD. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO eNOS -786 T> C E 894 G 

> T A SUSCETIBILIDADE DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE CABEÇA E 

PESCOÇO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Resumo 

O câncer de cabeça e pescoço atinge 550.000 pessoas anualmente em todo o 
mundo, sendo responsável por 380.000 mortes. Este grupo contempla cânceres 
decorrentes da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe. Os Polimorfismos 
são variações genéticas entre os indivíduos que podem atuam como fatores 
protetores ou indutores do cancer de cabeça e pescoço. Assim, o objetivo desse 
trabalho foi avaliar a relação dos polimorfismos ENOS rs2070744 e rs1799983 
com o prognóstico dos pacientes com neoplasias de cabeça de pescoço, por 
meio da ocorrência da recidiva local e pelas sobrevidas livre de doença local e 
doença específica. Para avaliar os polimorfismos selecionados, foi realizada 
pesquisa com artigos publicados até 22 de maio de 2020 nas plataformas 
Pubmed, Lilacs e Scielo. Os resultados indicaram que o polimorfismo T-786C 
não se relaciona significativamente com o risco do desenvolvimento de NPC, 
pacientes com NPC têm maiores níveis de NO quando comparados ao controle; 
pacientes com OSCC apresentavam ao menos um alelo C polimórfico rs2070744 
(CT + CC) possuíam maior risco de desenvolver a fase clínica avançada, assim 
como os dois polimorfismos podem influenciar a progressão do OSCC. Mesmo 
com os resultados adquiridos, observa-se que são poucos os estudos que 
avaliaram a relação dos polimorfimos rs2070744 e rs1799983 com o prognóstico 
em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. 
 

 
Palavras-chave: Polimorfismo Genético, eNOS, rs2070744, rs1799983, 

Carcinoma de Célula 

TITLE: ASSOCIATION BETWEEN POLYORPHISM eNOS -786 T> C AND 894 

G> T THE SUSCEPTIBILITY OF THE HEAD AND NECK EPIDERMOID 

CARCINOMA: A SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 
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Head and neck cancer affects 550,000 people annually worldwide, accounting 
for 380,000 deaths. This group includes cancers arising from the oral cavity, 
oropharynx, hypopharynx and larynx. Polymorphisms are genetic variations 
between individuals that can act as protective or inducing factors for head and 
neck cancer. Thus, the objective of this work was to evaluate the relationship 
between the ENOS rs2070744 and rs1799983 polymorphisms with the prognosis 
of patients with head and neck neoplasms, through the occurrence of local 
recurrence and survival free from local disease and specific disease. To evaluate 
the selected polymorphisms, a research was carried out with articles published 
until May 22, 2020 on the Pubmed, Lilacs and Scielo platforms. The results 
indicated that the T-786C polymorphism is not significantly related to the risk of 
developing NPC, patients with NPC have higher levels of NO when compared to 
the control; OSCC patients had at least one rs2070744 polymorphic C allele (CT 
+ CC) had a higher risk of developing the advanced clinical phase, just as the two 
polymorphisms can influence the progression of OSCC. Even with the acquired 
results, it is observed that few studies have evaluated the relationship of the 
rs2070744 and rs1799983 polymorphisms with the prognosis in patients with 
head and neck cancer. 

 
Keywords: Polymorphism, Genetic, eNOS, rs2070744, rs1799983, Carcinoma, 

Squamou 
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TÍTULO: Ganho de peso de ovinos manejados em pastagem de capim-massai e 

submetidos a diferentes frequências de suplementação 

Resumo 

Objetivou-se avaliar o consumo de nutrientes e desempenho de ovinos 
manejados a pasto e recebendo suplemento concentrado em diferentes 
frequências. Foram utilizados 24 ovinos, sendo 12 machos e 12 fêmeas, 
manejados em PanicummaximumcvMassai e suplementados diariamente ou em 
dias alternados. O desempenho dos animais foi semelhante. Recomenda-se a 
suplementação alternada de ovinos mantidos à pasto, já que a técnica não reduz 
o desempenho animal. 
 
Palavras-chave: Ovinos, Desempenho, Suplementação. 

TITLE: Weight gain of sheep managed on pasture of massai grass and submitted 

to different supplementation frequencies. 

Abstract 

The objective was to evaluate nutrient intake and performance of sheep managed 
on pasture and receiving supplement concentrate at different frequencies. 
Twenty-four sheep were used, 12 males and 12 females, managed in 
PanicummaximumcvMassai and supplemented daily or on alternate days. The 
animals' performance was similar. Alternating supplementation of sheep kept on 
pasture is recommended, as the technique does not reduce animal performance. 
 
Keywords: Sheep, Performance, Supplementation. 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS QUE POTENCIALMENTE 

AFETAM A FERTILIDADE MASCULINA EM UMA ANÁLISE METAGENÔMICA 

DE SÊMEN HUMANO 

Resumo 

A infertilidade atinge cerca de 15% dos casais em idade fértil em todo o mundo. 
Nesse cenário, observa-se que as infecções podem assumir um efeito 
considerável sobre a fertilidade masculina. Assim, este estudo teve por objetivo 
identificar e caracterizar patógenos no sêmen, de forma a contribuir com esse 
campo do conhecimento. Para isso, foi desenvolvido um estudo de identificação 
de patógenos por metagenômica shotgun e PCR tradicional em um pool com 50 
amostras clínicas de sêmen de pacientes do Centro de Reprodução Assistida, 
da Maternidade Escola Januário Cicco. Notavelmente, os resultados obtidos 
mostraram uma maior prevalência de bactérias em relação a outros 
microrganismos, com a identificação de 120 espécies e 25 gêneros bacterianos, 
incluindo Acinetobacter e Pseudomonas. Também foram identificadas 5 
espécies virais, 2 espécies de protozoários, 2 espécies fúngicas e 1 espécie de 
helminto, sendo alguns desses patógenos achados inéditos no sêmen, como o 
T.gondii e P. vivax. Assim, a partir desses resultados, foi possível concluir que o 
ambiente seminal não é estéril, mas que o seu microbioma é composto por 
diferentes microrganismos que, por sua vez, podem exercer efeitos 
consideráveis sobre a fertilidade masculina. Dessa forma, os resultados desse 
estudo permitirão a análise de correlações clínicas entre a presença desses 
patógenos com as alterações nos parâmetros seminais, de forma a estabelecer 
um valor diagnóstico e prognóstico em procedimentos de reprodução assistida. 

 
Palavras-chave: Infertilidade masculina. ISTs. Metagenômica. Reprodução 

Assistida. 

TITLE: IDENTIFICATION OF PATHOGENS WHICH POTENTIALLY AFFECT 

MALE FERTILITY IN A METAGENOMIC ANALYSIS FROM HUMAN SEMEN 

Abstract 
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Infertility affects about 15% of couples of childbearing age in all the worldwid 
worldwide. In this scenario, it is observed that infections can have a considerable 
effect on male fertility. Therefore, this study aimed to identify and characterize 
pathogens in semen, in order to contribute to this field of knowledge. For this, a 
study was developed to identify pathogens by metagenomics shotgun and 
traditional PCR in a pool with 50 clinical samples of semen from patients of the 
Center for Assisted Reproduction, of the Maternity School Januário Cicco. 
Notably, the results showed a higher prevalence of bacteria in relation to other 
microorganisms, with the identification of 120 species and 25 bacterial genera, 
including Acinetobacter and Pseudomonas. Five viral species, 2 species of 
protozoa, 2 fungal species and 1 helminth species were also identified. Some of 
these pathogens are unheard of findings in semen, such as T.gondii and P. vivax. 
Thus, from these results, it was possible to conclude that the seminal 
environment is not sterile, but that its microbioma is composed of different 
microorganisms that, in turn, can exert considerable effects on male fertility. 
Therefore, the results of this study will allow the analysis of clinical correlations 
between the presence of these pathogens with changes in seminal parameters, 
in order to establish a diagnostic and prognostic value in assisted reproduction 
procedures. 

 
  
 
Keywords: Male infertility. STIs. Metagenomics. Assisted Reproduction. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 793 

 

CÓDIGO: SB0769 

AUTOR: ANA BEATRIZ DA FONSECA NUNES 

ORIENTADOR: GRASIELA NASCIMENTO CORREIA 

 

 

TÍTULO: Avaliar a temperatura e satisfação das mulheres submetidas à 

crioterapia dos Músculos do Assoalho Pélvico 

Resumo 

O estudo teve como objetivo avaliar a variação de temperatura durante a 
aplicação da crioterapia nos Músculos do Assoalho Pélvico (MAP) de mulheres 
com IUE. Foi realizado um estudo longitudinal, do qual participaram 33 mulheres 
com queixa de IUE e com idade superior à 35 anos; as participantes foram 
submetidas à uma avaliação inicial, e após 48 horas foi aplicado o estímulo com 
a crioterapia ou com o probe da manometria e em seguida foi realizada 
novamente a avaliação da função e manometria dos MAP. Avaliou-se a 
temperatura no centro tendíneo do períneo e nos pequenos lábios antes do 
tratamento, imediatamente após, 40 segundos após e ao final do 1º, 2º e 5º 
minutos após o tratamento. Ao final da intervenção as voluntárias responderam 
qual foi seu nível de satisfação com os tratamentos a partir de uma escala de 
Lickert. As análises estatísticas foram realizadas com o programa GraphPad 
Prism 5. O Teste de Shapiro–Wilk evidenciou uma distribuição não paramétrica 
dos dados, o teste de Wilcoxon foi utilizado para a análise intragrupo, o teste de 
Mann_whitney para a análise intergrupo e o teste de Spearman para analisar 
possíveis correlações. O nível de significância adotado foi de 5%. Concluiu-se 
então que houve uma variação de temperatura antes e após a intervenção com 
a manometria e a crioterapia. As mulheres mostraram-se satisfeitas com ambos 
os tratamentos, entretanto não houve correlação entre variação de temperatura 
e satisfação entre as mulheres com os tratamentos. 
 
Palavras-chave: Incontinência Urinária. Crioterapia. Assoalho pélvico. Saúde da 

Mulher 

TITLE: Temperature variation and satisfaction of women undergoing pelvic floor 

muscle cryotherapy 

Abstract 

The study aimed to evaluate the temperature variation during the application of 
cryotherapy to the Pelvic Floor Muscles (PFM) of women with SUI. A longitudinal 
study was carried out, in which 33 women complaining of SUI and over 35 years 
old participated; the participants underwent an initial assessment, and after 48 
hours, the stimulus was applied with cryotherapy or the manometry probe and 
then the MAP function and manometry assessment was performed again. The 
temperature in the tendinous center of the perineum and in the small lips were 
evaluated before treatment, immediately after, 40 seconds after and at the end 
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of the 1st, 2nd and 5th minutes after treatment. At the end of the intervention, the 
volunteers answered their level of satisfaction with the treatments based on a 
Lickert scale. Statistical analyzes were performed using the GraphPad Prism 5 
program. The Shapiro – Wilk test showed a non-parametric distribution of data, 
the Wilcoxon test was used for intragroup analysis, the Mann_whitney test for 
intergroup analysis and the Spearman test to analyze possible correlations. The 
level of significance adopted was 5%. It was concluded that there was a 
temperature variation before and after the intervention with manometry and 
cryotherapy. Women were satisfied with both treatments, however there was no 
correlation between temperature variation and satisfaction between women with 
the treatments. 
 
Keywords: Urinary incontinence. Cryotherapy. Pelvic floor. Women's Health. 
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TÍTULO: Avaliação da capacidade funcional em mulheres com fibromialgia 

através do T-Glittre 

Resumo 

 

Introdução: A fibromialgia é uma síndrome não-inflamatória, crônica, que se 
caracteriza pela presença de dor corporal difusa, por ser uma síndrome que afeta 
principalmente o sistema musculoesquelético torna muitas vezes o indivíduo 
incapacitado de realizar suas AVD’s. Objetivo: Realizar revisão de literatura 
sobre a avaliação da capacidade funcional em fibromialgia com o T-Glittre. 
Metodologia: Foram realizadas buscas nas bases de dados PUBMED e PEDro 
com os seguintes termos: fibromyalgia, functional capacity e glittre, sem filtro de 
ano de publicação e idioma. Resultados: Não foi encontrada nenhuma 
publicação que apresentasse os termos procurados juntos. Isso mostra que o 
teste T-Glittre ainda precisa ser aplicado em outras populações, como pessoas 
com fibromialgia, para que seja vista sua eficácia em avaliar a capacidade 
funcional além da população com DPOC. Conclusão: Os resultados encontrados 
nessa busca por estudos que mostrem a utilização do T-Glittre para avaliação 
da capacidade funcional em pacientes com fibromialgia deixam ainda mais 
exposta a necessidade de utilização desse teste em populações que não sejam 
somente pacientes com DPOC, e que podem em decorrência da sua condição 
clínica sofrerem declínios nessa variável, e consequentemente em sua qualidade 
de vida. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Fibromialgia. Funcionalidade. Fisioterapia 

TITLE: Evaluation of functional capacity in women with fibromyalgia using T-

Glittre 

Abstract 

Introduction: Fibromyalgia is a chronic, noninflammatory syndrome, which stands 
out for the presence of diffuse body, as it is a syndrome that mainly affects the 
musculoskeletal system, often becoming the individual unable to perform their 
ADLs. Objective: To carry out a literature review on the assessment of functional 
capacity in fibromyalgia with T-Glittre. Methodology: Searches were carried out 
in the PUBMED and PEDro databases with the following terms: fibromyalgia, 
functional capacity and gliter, without year of publication and language filter. 
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Results: No publication was found that presented the terms searched together. 
This shows that the T-Glittre test has yet to be distributed in other populations, 
such as people with fibromyalgia, so that its effectiveness in assessing functional 
capacity in addition to the population with COPD is seen. Conclusion: The results 
found in this search for studies that show the use of T-Glittre to assess functional 
capacity in patients with fibromyalgia further expose the need to use this test in 
populations that are not only COPD patients, and who may due to their clinical 
condition, suffer declines in this variable, and consequently in their quality of life. 
 
Keywords: Fibromyalgia. Functionality. Physiotherapy. 
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TÍTULO: Fatores neonatais que interferem no contato pele a pele entre mãe e 

recém-nascido na primeira hora de vida 

Resumo 

O contato pele a pele é o toque do corpo do neonato e da mãe, ambos desnudos, 
recomenda-se iniciar imediatamente após o parto e durar pelo menos uma hora: 
período denominado de “hora dourada”. O estudo objetivou identificar os fatores 
neonatais que interferem na durabilidade do contato pele a pele imediato entre 
mãe e recém-nascido na hora dourada. A pesquisa é do tipo observacional 
transversal, com abordagem quantitativa, realizada em duas maternidades de 
risco habitual no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, ambas de referência no 
parto humanizado, com estrutura assistencial no formato Pré-Parto, Parto e Pós-
Parto (PPP). A amostra compreendeu 105 parturientes e a coleta de dados 
ocorreu de maio a julho de 2019. Identificou-se que o tipo de contato imediato 
predominante foi o de pele-pano em ambas as maternidades. A maioria iniciado 
imediatamente após o parto, porém de curta duração. Houve interrupção 
precoce, principalmente pelo profissional pediatra, para realização de 
procedimentos no neonato, destacando-se a aspiração aérea, fixação do clamp 
umbilical e exame físico. O estudo apontou falhas no contato pele a pele entre 
mãe e bebê, com curta duração e interrupção para procedimentos neonatais que 
poderiam ser realizados durante o contato ou após o período recomendado para 
hora dourada. 
 
Palavras-chave: Relações Mãe-filho. Parto. Enfermagem Obstétrica. 

Enfermagem Neonatal. 

TITLE: Neonatal factors that interfere with skin-to-skin contact between mother 

and newborn in the first hour of life 

Abstract 

 

Skin to skin contact is the touch of the body of the newborn and the mother, both 
naked, it is recommended to start immediately after delivery and last at least one 
hour: period called "golden hour". The study aimed to identify the neonatal factors 
that interfere with the durability of immediate skin-to-skin contact between the 
mother and the newborn at the golden hour. The research is of the transversal 
observational type, with a quantitative approach, carried out in two maternity 
hospitals at habitual risk in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, both of 
reference in humanized childbirth, with an assistance structure in the Pre-
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Parturition, Childbirth and Postpartum (PPP) format. The sample comprised 105 
women in labor and data collection took place from May to July 2019. It was 
identified that the predominant type of immediate contact was that of skin-cloth in 
both maternity wards. Most started immediately after delivery, but were of short 
duration. There was early interruption, mainly by the pediatrician professional, to 
perform procedures in the newborn, highlighting the air aspiration, clamp fixation 
and physical examination. The study pointed out failures in skin-to-skin contact 
between mother and baby, with short duration and interruption for neonatal 
procedures that could be performed during the contact or after the recommended 
golden hour period. 

 
 
Keywords: Mother-child Relations. Birth. Obstetric Nursing. Neonatal Nursing. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE PURIFICAÇÃO NA ATIVIDADE 

ANTIBACTERIANA DE CULTURAS DE Lactobacillus rhamnosus 

Resumo 

 

O Lactobacillus rhamnosus é uma bactéria gram positiva, do tipo ácido lático que 
possui alguns benefícios para o ser humano, sendo ótima para o sistema 
gastrointestinal e para equilibrar nosso sistema imunológico. Além disso, 
produzem substâncias como ácidos, bacteriocinas e outros metabólitos que, 
quando isolados, têm grande potencial de inibição contra outros microrganismos, 
incluindo patógenos. Estes metabólitos com capacidade antimicrobiana estão 
presentes em no sobrenadante, livre de células, durante sua produção em 
processos fermentativos. Estudos demonstram a sua eficácia, possibilitando a 
aplicação destes em alguns materiais, como filmes biodegradáveis, conferindo 
característica funcional. Com isso, este trabalho teve o intuito de avaliar 
estratégias para purificação desses metabólitos, com o propósito de 
potencializar a atividade antimicrobiana e posteriormente, em estudos futuros, 
examinar aplicações à filmes biodegradáveis. A avaliação foi realizada através 
de testes de difusão em ágar e, conseguiu-se confirmar que o sobrenadante livre 
de células do L. rhamnosus possui ação antimicrobiana frente bactérias gram 
positivas e gram negativas. 

 
 
Palavras-chave: Lactobacillus,ação antimicrobiana, purificação. 

TITLE: EVALUATION OF PURIFICATION STRATEGIES IN THE 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF Lactobacillus rhamnosus CULTURES 

Abstract 

Lactobacillus rhamnosus is a gram positive bacterium, of the lactic acid type that 
has some benefits for humans, being great for the gastrointestinal system and 
also for balancing our immune system. In addition, they produce substances such 
as acids, bacteriocins and other metabolites that, when isolated, have great 
potential for inhibition against other microorganisms, including pathogens. These 
metabolites with antimicrobial capacity are present in the cell-free supernatant 
during their production in fermentation processes. Studies demonstrate their 
effectiveness, enabling the application of these in some materials, such as 
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biodegradable films, giving functional characteristics. Therefore, this work aims 
to evaluate strategies for purification of these metabolites, with the purpose of 
potentiating the antimicrobial activity and later, in future studies, to examine 
applications to biodegradable films. The evaluation was carried out using agar 
diffusion tests and it was possible to confirm that the L. rhamnosus cell-free 
supernatant has antimicrobial action against gram positive and gram negative 
bacteria. 
 
Keywords: Lactobacillus, antimicrobial action, purification 
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TÍTULO: MILK COLOR – APLICATIVO PARA DIGNÓSTICO DE MASTITE 

SUBCLÍNICA EM VACAS LEITEIRAS 

Resumo 

O crescimento e o avanço das soluções tecnológicas ao redor do mundo fizeram 
o conceito de leite 4.0 chegar ao meio agro com o objetivo de transformar 
atividades do setor, em busca de inovação e melhoramento da gestão e do 
trabalho. Dentro do contexto atual, a mastite persiste como um dos principais 
problemas destinados à produção de leiteira. O diagnóstico precoce da mastite 
permite minimizar perdas e estabelecer o protocolo de tratamento. O objetivo 
desta pesquisa foi desenvolver um aplicativo capaz de realizar o diagnóstico de 
mastite subclínica em vacas leiteiras. O aplicativo foi desenvolvido em Flutter, 
um framework da linguagem Dart, através de uma API RestFull, para que o 
mesmo utilize de um algoritmo de processamento de imagens. O aplicativo 
encontra-se em formato de protótipo realizando testes, já é possível à 
organização da base de dados, históricos e gráficos, o aplicativo não necessita 
de conexão com a Internet para realização dos testes. O Milk Color sugere que 
é possível a detecção de mastite subclínica através do aplicativo. 
 
Palavras-chave: Leite 4.0. Pecuária Leiteira. Tecnologia. Inovação. Glândula 

Mamária. 

TITLE: MILK COLOR - APPLICATION FOR DIGNOTIC OF SUBCLINICAL 

MASTITE IN MILK COWS 

Abstract 

 

The growth and advancement of technological solutions around the world made 
the concept of milk 4.0 to reach the agricultural sector with the aim of transforming 
activities in the sector, searching for innovation and improvement in management 
and outputs. Within the current context, mastitis persists as one of the central 
problems of dairy production. The early diagnosis of mastitis allows to minimize 
losses and to establish the treatment protocol. The objective of this study was to 
develop an application capable of diagnosing subclinical mastitis in dairy cows. 
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The application was developed in Flutter, a Dart language framework, through a 
RestFull API, where it uses for image processing. The application is in a prototype 
format carrying out tests (beta version), it is already possible to organize 
database, historical and graphics, the application does not need an Internet 
connection to perform the tests. Milk Color suggests that it is possible to detect 
subclinical mastitis through the app. 

 
 
Keywords: Milk 4.0. dairy Farming. Technology. Innovation. Mammary Gland. 
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TÍTULO: Quantificando os efeitos da conectividade e urbanização sobre a 

estrutura de metacomunidades de insetos. 

Resumo 

O avanço da urbanização influencia tanto a qualidade local dos habitats como a 
sua conectividade estrutural, o que pode levar a uma mudança na composição 
de espécies ao longo de gradientes de urbanização. No entanto, ainda não está 
claro se estas mudanças ocorrem devido principalmente à substituição de 
espécies ou em decorrência da perda direcional de espécies (aninhamento) ao 
longo do gradiente. Outra incerteza se refere à escala espacial na qual estes 
efeitos predominam. Foi revisitada uma base de dados de abundância destes 
insetos obtida na Bélgica e que abrange gradientes de urbanização em sete 
escalas espaciais (raios de 50 a 3.200 m). A beta-diversidade foi calculada e 
particionada nos componentes de substituição e aninhamento. A partição de 
variância permitiu quantificar os efeitos isolados e compartilhados da 
conectividade estrutural e urbanização sobre as metacomunidades. Para a 
metacomunidade de gafanhotos, urbanização e conectividade tiveram uma 
magnitude de efeito semelhante e juntas explicaram 44% da substituição e 41% 
do aninhamento observado. Importante, tal efeito da urbanização só ocorreu em 
escala fina, ou seja, raios de 100 e 200 metros. Já para a metacomunidade de 
gorgulhos, a variável de urbanização teve um efeito irrisório, enquanto que a 
conectividade explicou 45% da substituição e 9% do aninhamento. Este estudo 
evidencia que, para uma mesma paisagem e gradiente de urbanização, 
diferentes grupos de insetos apresentam respostas contrastantes. 
 
Palavras-chave: Ecologia de comunidades, aninhamento, substituição, insetos. 

TITLE: Quantifying the effects of connectivity and urbanization on the structure 

of insect metacommunities. 

Abstract 

The advance of urbanization influences both the local quality of habitats and their 
structural connectivity, which can lead to a change in species composition along 
gradients of urbanization. However, it is not yet clear whether these changes 
occur mainly due to species turnover or due to the directional loss of species 
(nestedness) along the gradient. Another uncertainty concerns the spatial scale 
on which these effects predominate. We revisited here a database of abundance 
of these insects obtained in Belgium, which also quantified urbanization gradients 
at seven spatial scales (radii from 50 to 3.200 m). Beta-diversity was calculated 
and partitioned into the turnover and nestedness components. The analysis of 
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variation partitioning allowed to quantify the isolated and shared effects of 
structural connectivity and urbanization on metacommunities. For the 
grasshopper metacommunity, urbanization and connectivity had a similar 
magnitude of effect and together explained 44% of the turnover and 41% of the 
observed nestedness. Importantly, such an effect of urbanization only occurred 
on a fine scalethat is, radii of 100 and 200 meters. For the weevil metacommunity, 
urbanization had a negligible effect, while connectivity explained 45% of the 
turnover and 9% of the nestedness. This study shows that, for the same 
landscape and urbanization gradient, different groups of insects present 
contrasting responses. 
 
Keywords: Community ecology, nestedness, turnover, insects. 
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TÍTULO: Endoparasitoses, seus riscos e consequências para a saúde de 

crianças 

Resumo 

 

O seguinte trabalho aborda as endoparasitoses e toxoplasmose, seus riscos e 
consequências em crianças com idade variando entre 11 meses a 12 anos e seis 
meses, de três escolas públicas da Zona Oeste de Natal/RN. Foram coletadas 
amostras biológicas (sangue e fezes), feito uma avaliação nutricional nas 
crianças de acordo com o padrão antropométrico NCHS e aplicado um 
questionário epidemiológico aos seus responsáveis. As amostras fecais foram 
analisadas pelas técnicas de sedimentação espontânea, Willis modificada e pela 
coloração de Ziehl-Neelsen modificada, para investigação de parasitos 
intestinais. Foi utilizada o teste imunoenzimático (ELISA) para a verificação de 
anticorpos anti-Toxoplasma gondii, bem como a realização da técnica de 
hematócrito, utilizando as amostras de sangue e soro para este fim, 
respectivamente. Nas amostras de fezes, foram identificadas oito espécies de 
enteroparasitos, seis espécies de protozoários e duas espécies de helmintos, 
com uma prevalência geral de 52,2%. A sororreatividade para T. gondii, foi de 
11,5%. O teste de avidez dos anticorpos anti-T. gondii indicou fase crônica da 
infecção. Houve desnutrição representada por baixo peso em 14,3% dos casos 
e sobrepeso/obesidade com 16,3% dos casos. A anemia foi observada em 
44,8% das crianças. Essa ocorrência de anemia é superior à média nacional, 
portanto um sério problema de saúde pública que deve ser considerado. 

 
 
Palavras-chave: Parasitos intestinais. Taxoplasma gondii. Práticas de higiene. 

Anemia. 

TITLE: Endoparasitosis, its risks and consequences for children's health 

Abstract 

The following work addresses endoparasitosis and toxoplasmosis, their risks and 
consequences in children aged 11 months to 12 years and six months, from three 
public schools in the West Zone of Natal – RN - Brazil. Biological samples (blood 
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and feces) were collected, a nutritional assessment was made on the children 
according to the anthropometric standard NCHS and an epidemiological 
questionnaire was applied to their parents. Fecal samples were analyzed using 
spontaneous sedimentation techniques, modified Willis and modified Ziehl-
Neelsen staining, to investigate intestinal parasites. The immunoenzymatic test 
(ELISA) was used to check anti-Toxoplasma gondii antibodies, as well as the 
hematocrit technique, using blood and serum samples for this purpose, 
respectively. In stool samples, eight species of enteroparasites, six species of 
protozoa and two species of helminths were identified, with an overall prevalence 
of 52.2%. The seroreactivity for T. gondii was 11.5%. The avidity test for anti-T. 
gondii antibodies indicated a chronic phase of the infection. There was 
malnutrition represented by underweight in 14.3% of cases and overweight / 
obesity in 16.3% of cases. Anemia was observed in 44.8% of children. This 
occurrence of anemia is higher than the national average, therefore a serious 
public health problem that must be considered. 
 
Keywords: Intestinal parasites. Toxoplasma gondii. Hygiene practices. Anemia. 
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TÍTULO: Avaliação da expressão das proteínas sPLA2-IIA e HKII no ventrículo 

esquerdo de ratos diabéticos 

Resumo 

A Cardiomiopatia diabética (CMD) é uma complicação apresentada por 
pacientes diabéticos onde, a hiperglicemia causa um processo inflamatório 
prejudicial aos cardiomiócitos levando a alterações estruturais e funcionais e, 
finalmente, a um quadro de insuficiência cardíaca. Nesse estudo, foram 
realizadas análises de expressão protéica visando observar o perfil de expressão 
das proteínas sPLA2-IIA no ventrículo esquerdo (VE) de ratos diabéticos. Para 
isso, o diabetes foi induzido em sete ratos Wistar machos através de injeção de 
estreptozotocina (STZ, 40mg/kg, i.v.), no grupo controle foi utilizado apenas o 
mesmo veículo (tampão citrato) sem adição de STZ. Posteriormente, utilizou-se 
amostras do VE desses animais para avaliar a expressão da sPLA2-IIA por 
Western Blotting. A expressão de sPLA2-IIA apresentou-se cerca de duas vezes 
aumentada (p = 0,011) quando comparada ao grupo controle. Nesse sentido, 
como apontam os resultados, a expectativa de emprego da sPLA2-IIA como 
biomarcador na CMD é plausível, fornecendo mais uma alternativa em seu 
diagnóstico, prognóstico e terapia. 
 
Palavras-chave: CMD, estreptozotocina, sPLA2-IIA 

TITLE: Evaluation of the expression of sPLA2-IIA and HKII proteins in the left 

ventricle of diabetic rats 

Abstract 

Diabetic cardiomyopathy (CMD) is a complication presented by diabetic patients 
where, hyperglycemia causes an inflammatory process harmful to 
cardiomyocytes leading to structural and functional changes and, finally, to a 
clinical picture of heart failure. In this study, protein expression analyzes were 
performed in order to observe the expression profile of sPLA2-IIA proteins in the 
left ventricle (LV) of diabetic rats. For that, diabetes was induced in seven male 
Wistar rats by injection of streptozotocin (STZ, 40mg / kg, i.v.), in the control group 
only the same vehicle (citrate buffer) was used without adding 
STZ.Subsequently, LV samples from these animals were used to evaluate the 
expression of sPLA2-IIA by Western Blotting. The expression of sPLA2-IIA was 
about twice as high (p = 0,011) when compared to the control group. In this sense, 
as the results point out, the expectation of using sPLA2-IIA as a biomarker in 
CMD is plausible, providing yet another alternative in its diagnosis, prognosis and 
therapy. 
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Keywords: DCM, streptozotocin, sPLA-IIA 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DOS PERÍODOS DO ANO SOBRE A COMPOSIÇÃO DO 

LEITE DE VACAS JERSEY 

Resumo 

O trabalho foi realizado no período de agosto de 2018 a junho de 2019 com um 
rebanho composto de vacas da raça Jersey em lactação, mantidas em sistema 
Compost Barn. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das estações do ano 
(águas e seca) sobre a composição e contagem de células somáticas do leite 
cru refrigerado. Para isso foram estimados percentuais de gordura, proteína 
total, lactose, ST, ESD e CCS. As análises foram realizadas no  (LABOLEITE) 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os resultados foram 
classificados de acordo com o período do ano, sendo eles: 1º período de agosto 
a outubro (seco); 2º período de novembro a janeiro (seco); 3º período de 
fevereiro a abril (seco); 4º período de maio a junho (chuvoso). Os dados foram 
analisados estatisticamente pela ANOVA e submetidos ao teste de Tukey a 5% 
de significância no programa estatístico Statistical Analyses System, 9.0. Houve 
efeito do período do ano sobre todos os componentes estudados, com exceção 
da gordura. A média percentual da proteína total no segundo período foi menor 
e no terceiro e quarto período maior. A lactose apresentou no terceiro e quarto 
período médias superiores aos valores encontradas no primeiro e segundo 
período. Os resultados encontrados para sólidos totais foram superiores à média 
(13,2%). Para CCS a média encontrada no quarto período foi superior as demais 
médias. Os resultados obtidos para composição e CCS estão de acordo com a 
instrução normativa nº 76 (2018). 
 
Palavras-chave: contagem de células somáticas, qualidade do leite, mastite. 

TITLE: INFLUENCE OF THE YEAR'S PERIODS ON THE COMPOSITION OF 

JERSEY COW'S MILK 

Abstract 

The work was carried out from August 2018 to June 2019 with a herd composed 
of lactating Jersey cows, kept in the Compost Barn system. The objective of this 
work was to evaluate the effect of the seasons (water and drought) on the 
composition and count of somatic cells in chilled raw milk. For that, percentages 
of fat, total protein, lactose, ST, ESD and CCS were estimated. The analyzes 
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were performed at (LABOLEITE) at the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN). The results were classified according to the period of the year, which 
are: 1st period from August to October (dry); 2nd period from November to 
January (dry); 3rd period from February to April (dry); 4th period from May to June 
(rainy). The data were analyzed statistically by ANOVA and submitted to the 
Tukey test at 5% significance in the statistical program Statistical Analyzes 
System, 9.0. There was an effect of the period of the year on all components 
studied, with the exception of fat. The average percentage of total protein in the 
second period was lower and in the third and fourth period higher. Lactose 
presented in the third and fourth periods averages higher than the values found 
in the first and second periods. The results found for total solids were higher than 
the average (13.2%). For CCS, the average found in the fourth period was higher 
than the other averages. The results obtained for composition and CCS are in 
accordance with normative instruction nº 76 (2018).  

 
Keywords: somatic cell count, milk quality, mastitis. 
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TÍTULO: Narrativas dos profissionais offshore terceirizados 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A saúde do trabalhador busca compreender relações entre o 
trabalho e o processo saúde/doença e, assim, há a necessidade de compreender 
melhor o trabalho e suas condições. Na indústria petrolífera offshore, o trabalho 
possui boa quantidade de mão de obra terceirizada e é desenhado por condições 
adversas, como o perigo, a complexidade, o caráter contínuo e a dimensão 
coletiva. OBJETIVO: Discutir narrativas de trabalhadores offshore terceirizados 
sobre suas condições de trabalho e traçar o perfil das atividades laborais e 
sociodemográfico destes. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com 
abordagem qualitativa. A amostra foi composta por 13 profissionais de uma 
empresa de terceirização de serviços de manutenção, no setor petrolífero 
offshore. Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário sociodemográfico 
e uma entrevista semiestruturada. RESULTADO: O trabalho offshore apresenta 
um alto risco para acidentes, gerando tensão em seus trabalhadores. Os 
problemas relatados foram: falta de material e ferramentas; meios inadequados 
de serviço; sobrecarga e serviço no horário de descanso; relação entre chefe e 
trabalhadores tensa devido diferenciação em plataforma; dificuldade na relação 
familiar devido incompatibilidade de horários e datas. CONCLUSÃO: É 
necessário haver maiores e melhores investimentos em pesquisas e políticas 
que venham a intervir e promover a saúde dos profissionais offshore 
terceirizados, de modo a modificar a realidade posta e valorizá-los. 

 
Palavras-chave: Condições de trabalho. Terceirização. Indústria petrolífera 

offshore. 

TITLE: Narratives of outsourced offshore professionals 

Abstract 

 

INTRODUCTION: Workers' health seeks to understand the relationship between 
work and the health / disease process and, therefore, there is a need to better 
understand work and its conditions. In the offshore oil industry, work has a good 
amount of outsourced labor and is provided by adverse conditions, such as 
danger, complexity, continuous character and the collective dimension. 
OBJECTIVE: Discuss narratives of outsourced offshore workers about their 
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working conditions and outline the profile of their work and socio-demographic 
activities. METHODOLOGY: This is a case study, with a qualitative approach. 
The sample consisted of 13 professionals from a maintenance services 
outsourcing company in the offshore oil sector. For data collection, a 
sociodemographic questionnaire and a semi-structured interview were used. 
RESULT: Offshore work presents a high risk for accidents, generating tension in 
its workers. The reported problems were: lack of material and tools; inadequate 
means of service; overload and service during rest hours; tense relationship 
between boss and workers due to differentiation in platform; difficulty in family 
relationships due to incompatibility of times and dates. CONCLUSION: It is 
necessary to have greater and better investments in research and policies that 
will intervene and promote the health of outsourced offshore professionals, in 
order to modify the reality and to value them. 

 
 
Keywords: Working conditions. Outsourcing Services. Offshore oil industry 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 813 

 

CÓDIGO: SB0790 

AUTOR: HELOISA ESPÍNOLA DE SENA COSTA 

COAUTOR: DAVI NETO DE ARAÚJO SILVA 

COAUTOR: NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: ANA RAFAELA LUZ DE AQUINO MARTINS 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE IMUNOMODULADORA DO 

PROBIÓTICO LACTOBACILLUS RHAMNOSUS EM MODELO 

EXPERIMENTAL DE PERIODONTITE INDUZIDA EM RATOS DIABÉTICOS 

TRATADOS COM METFORMINA. 

Resumo 

 

A utilização de probióticos tem sido uma das estratégias terapêuticas 
consideradas para o tratamento da doença periodontal (DP). Associada a isso, 
a diabetes é um fator de risco estabelecido para a periodontite. Desse modo, a 
busca por melhores terapêuticas é essencial. Este estudo investigou a atividade 
imunomoduladora do probiótico L. rhamnosus (LR) EM1107 em ratos tratados 
com metformina. Na amostra de 83 ratos Winstar machos, dividiram-se 2 grupos. 
Grupo Controle: (C1) animais sem DP e sem diabetes; (C2) animais com DP e 
sem diabetes e (C3) animais com DP e com diabetes. Grupos Experimentais: 
(EA) animais com DP + Diabetes + Probiótico e (EB) animais com DP + Diabetes 
+ Probiótico + Metformina.Até o momento atual, as amostras foram processadas 
para análise do estresse oxidativo avaliando níveis de MDA e GSH. Para GSH, 
foi observada maior concentração em C0, com diminuição gradativa para os 
demais grupos. Já MDA, o grupo com menor concentração foi o C0, com 
aumento em C1 e C2. Diante disso, o probiótico demonstrou propriedades 
antioxidantes e comprovou, em partes, seu potencial imunomodulador. 

 
 
Palavras-chave: Probióticos, Doença Periodontal, Diabetes, Ratos 

TITLE: EVALUATION OF THE IMMUNOMODULATIVE ACTIVITY OF THE 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS PROBIOTIC IN AN EXPERIMENTAL MODEL 

OF PERIODONTITIS INDUCED IN DIABETIC RATS TREATED WITH 

METFORMIN. 

Abstract 
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Probiotics has been, among others, a therapeutic strategie considered for 
periodontal disease (PD) treatment. Associated with this, diabetes is an 
established risk factor for periodontitis. Thus, the search for better therapies is 
essential. This study investigated the probiotic L. rhamnosus (LR) EM1107 
immunomodulatory activity in rats treated with metformin. In the sample with 83 
male Winstar rats, 2 groups were divided. Control Group: (C1) animals without 
PD and without diabetes; (C2) animals with PD and without diabetes and (C3) 
animals with PD and with diabetes. Experimental Groups: (EA) animals with PD 
+ Diabetes + Probiotic and (EB) animals with DP + Diabetes + Probiotic + 
Metformin. To date, the samples have been processed for oxidative stress 
analysis by assessing MDA and GSH levels. For GSH, a higher concentration in 
C0 was observed, with a gradual decrease for the other groups. As for MDA, the 
group with the lowest concentration was C0, with an increase in C1 and C2. In 
view of this, the probiotic demonstrated antioxidant properties and partially 
demonstrated its immunomodulatory potential. 
 
Keywords: Probiotics, Periodontal disease, Diabetes, Rats 
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TÍTULO: Bioprospecção de inibidores de proteases digestivas de larvas de 

Aedes aegypti em extratos de sementes da caatinga 

Resumo 

O combate ao Aedes aegypti é atualmente a principal medida de controle de 
quatro doenças tropicais de epidemiologia alarmante: dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela. Recentemente, métodos alternativos para controlar as 
populações do mosquito são desenvolvidos, dentre estes destaca-se a busca 
por produtos de origem vegetal e de baixo impacto ambiental em substituição 
aos inseticidas. A caatinga, centro de biodiversidade, pode representar uma 
fonte interessante de espécies vegetais capazes de auxiliar no controle do vetor. 
Dessa maneira, nosso grupo de pesquisa recentemente testou extratos aquosos 
e hidroetanólicos de 4 fabáceas da caatinga Amburana cearenses, 
Anadenanthera columbrina, Erythrina velutina e Tephrosia toxicaria, em 
bioensaios com larvas de A. aegypti. Devido ao potencial larvicida de todos 
extratos, este trabalho buscou identificar um dos mecanismos possíveis 
responsáveis pela atividade larvicida, a inibição de proteases serínicas, 
principais enzimas envolvidas na nutrição desse inseto. Como inibidores de 
proteases proteicos são comuns nas leguminosas, uma caracterização 
bioquímica parcial e testes de inibição sobre homogenato intestinal larval na 
presença dos extratos foram desenvolvidos para analisar a presença desses 
inibidores. Até o momento, apenas o extrato aquoso de A. cearenses foi testado, 
apresentando inibição de 52% das enzimas do homogenato. Os demais testes 
serão realizados após retorno das atividades, paralisadas devido à pandemia da 
covid-19. 
 
Palavras-chave: Vetor, homogenato, inibidores, serino proteases, proteínas, 

caatinga 

TITLE: Bioprospecting for digestive proteases inhibitors from Aedes aegypti 

larvae in caatinga seed extracts 

Abstract 

Currently the fight against Aedes aegypti is the main control measure for four 
tropical diseases of alarming epidemiology: dengue fever, zika, chikungunya and 
yellow fever. Recently, alternative methods to control mosquito populations have 
been developed, among these stands out the search for plant products with low 
environmental impact to replace insecticides. The caatinga, a biodiversity center, 
represents an interesting source of plant species capable of helping to control the 
vector. Thus, our research group recently tested aqueous and hydroethanolic 
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extracts from 4 caatinga fabaceous species Amburana cearenses, 
Anadenanthera columbrina, Erythrina velutina and Tephrosia toxicaria, in 
bioassays with A. aegypti larvae. Due to the larvicidal potential of all extracts, this 
work sought to identify the presence of one of the possible mechanisms 
responsible for larvicidal activity, the inhibition of serine proteases, the main 
enzymes involved in nutrition of this insect. Protein protease inhibitors are 
common in Fabaceae, therefore, partial biochemical characterization and 
inhibition tests on intestinal larval homogenate in the presence of extracts were 
developed to analyze the presence of these inhibitors. So far, only the aqueous 
extract of A. cearenses has been tested, which exhibited 52% inhibition of 
homogenate enzymes. The remaining extracts will be tested after returning from 
activities, paralyzed due to the covid-19 pandemic. 
 
Keywords: Vector, homogenate, inhibitors, serine proteases, proteins, caatinga 
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TÍTULO: Riscos de lesão de pele em uma Unidade de Terapia Intensiva Materna 

Resumo 

Objetivo: Essa pesquisa tem por objetivo conhecer e identificar o risco de Lesão 
por Pressão em pacientes da UTI materna. Metodologia: Trata-se de estudo 
quantitativo, com delineamento transversal, sobre a correlação entre as 
condições predisponentes, os fatores de risco e a ocorrência de lesão por 
pressão em pacientes internadas na Unidade de Terapia Intensiva da 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). A amostra do presente estudo foi 
composta por 227 avaliações de risco com a aplicação da Escala de Braden, 
realizadas no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Resultados e 
discussões: Relativo ao Risco de LPP das 227 avaliações, 187 não 
apresentaram risco (sem risco) correspondendo a (82,4%) da amostra total. O 
score de baixo risco foi representado por 28 avaliações (12,3%), 5 avaliações 
resultaram no score de risco moderado correspondendo a (2,2%). Risco alto 
identificado em 4 avaliações (1,8%) e risco muito alto em 3 avaliações (1,3%). 
Foram identificadas durantes as avaliações 8 Lesões por Pressão Estágio I. 
Conclusão: Esse estudo reforça que existe o risco de Lesão por Pressão no 
contexto da UTI materna, assim como foi possível classificar 8 Lesões por 
Pressão em Estágio I durante as avaliações. O maior percentual apresentado 
considerando o grau de classificação foi o sem risco (82,4%), porém as lesões 
encontradas foram identificadas em vários momentos após admissão (das 
primeiras 24 a > 96 horas). 
 
Palavras-chave: Lesão por Pressão, Assistência de Enfermagem, Prevenção 

TITLE: RISK ASSESSMENT FOR PRESS INJURY DEVELOPMENT IN THE 

INTENSIVE MATERNAL THERAPY UNIT AS A SUBSIDY FOR A 

SYSTEMATIZATION OF NURSING CARE 

Abstract 

Objective: This research aims to know and identify the risk of Pressure Injury in 
patients in the maternal ICU and to elaborate nursing diagnoses related to the 
risk. Methodology: This is a quantitative study, with a cross-sectional design, on 
the correlation between predisposing conditions, risk factors and the occurrence 
of pressure injuries in patients admitted to the Intensive Care Unit of the Januário 
Cicco Maternity School (MEJC). The sample of the present study was composed 
of 227 risk assessments with the application of the Baden Scale, carried out from 
september 2019 to february 2020. Results and discussions: Regarding the LPP 
Risk of the 227 assessments, 187 were not at risk (without risk) corresponding to 
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(82.4%) of the total sample. The low risk score was represented by 28 
assessments (12.3%), 5 assessments resulted in a moderate risk score 
corresponding to (2.2%). High risk identified in 4 assessments (1.8%) and very 
high risk in 3 assessments (1.3%). During the evaluations, 8 Stage I Pressure 
Injuries were identified. Conclusion: This study reinforces that there is a risk of 
Pressure Injury in the context of the maternal ICU, as well as it was possible to 
classify 8 Pressure Injuries in Stage I during the evaluations. The highest 
percentage presented considering the degree of classification was the risk-free 
(82.4%), but the injuries found were identified at various times after admission 
(from the first 24 to> 96 hours). 
 
Keywords: Pressure Injury, Nursing Care, Prevention 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE GELEIA DE COCO 

CATOLÉ (Syagrus cearensis) 

Resumo 

Syagrus cearensis é uma espécie de palmeira encontrada no Nordeste brasileiro 
e dá origem ao coco catolé. Este fruto apresenta valor nutricional relevante e seu 
consumo é comum no semi-árido, entretanto sua utilização vem se perdendo nas 
gerações mais jovens. Diante disso, o desenvolvimento de produtos com coco 
catolé pode ser uma alternativa para o resgate do consumo e valorização do 
fruto. Desse modo, o presente estudo teve por objetivo desenvolver uma geleia 
de coco catolé e analisar seus parâmetros físico-químicos de qualidade. Os 
frutos foram colhidos em Areia-PB. Foram obtidas 3 formulações com diferentes 
concentrações de açúcar nas proporções 1:0,5, 1:0,75 e 1:1 (suco:açúcar, v:m). 
Estas foram submetidas a avaliação de pH, sólidos solúveis e análise sensorial 
pela equipe de pesquisa. As formulações apresentaram valores de pH entre 4,35 
e 4,43, considerados acima do ideal para geleias, todavia não foram enfrentados 
problemas no processo de gelificação. Os sólidos solúveis ficaram entre 63,4 e 
67,5, sendo a formulação F3 (1:1) aquela que não alcançou 65 °Brix, valor 
mínimo definido pela legislação. As diferenças sensoriais entre as formulações 
foram bastante sutis, no entanto, a formulação F1 (1:0,5), com 25% de açúcar 
adicionado, apresentou textura mais suave, coloração mais clara e brilhante. 
Estudos futuros deverão buscar melhor caracterização dos aspectos físico-
químicos, além de análises microbiológicas, vida de prateleira e análises 
sensoriais com consumidores. 
 
Palavras-chave: Coco catolé. Fruta regional. Geleia de fruta. Resgate cultural. 

TITLE: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF CATOLÉ FRUIT JAM 

(Syagrus cearensis) 

Abstract 

Syagrus cearensis is a species of palm tree found in northeastern Brazil and 
produces a small fruit called catolé coconut. This fruit has a relevant nutritional 
value and its consumption is common in the semi-arid ecosystem, however its 
use has been lost in younger generations. Given this, the development of 
products with catolé coconut can be an alternative to rescue consumption and 
valorization of the fruit. Thus, the present study aimed to develop a catolé coconut 
jam and analyze its physical-chemical parameters. The fruits were harvested in 
Areia-PB, Brazil. Three formulations with different sugar contents were prepared 
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(1: 0.5, 1: 0.75 and 1: 1, juice: sugar, v: m). Samples were subjected to evaluation 
of pH, soluble solids and analysis of sensory characteristics by the research 
team. pH values of the formulations ranged between 4.35 and 4.43, considered 
above the ideal for jams, however, there were no problems in the gelification 
process. The soluble solids ranged between 63.4 and 67.5. Sample F3 (1: 1, 
juice: sugar) did not reach 65 ° Brix, minimum value defined by the legislation. 
The sensory differences between the formulations were quite subtle, however, 
the F1 sample, with 25% added sugar, was the one with the softest texture, the 
lightest and brightest color. Future studies should seek to better characterize the 
physical-chemical aspects, in addition to microbiological analyzes, shelf life and 
sensory analyzes with consumers. 
 
Keywords: Catolé Coconut. Regional fruit. Fruit jam. Cultural rescue. 
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TÍTULO: Análise de aspectos cognitivos e cortisol salivar em pacientes com 

Depressão Maior 

Resumo 

 

O comprometimento cognitivo é uma das características do Transtorno 
Depressivo Maior (TDM). Para avaliar essas perdas, testes neuropsicológicos 
são usados, em especial para avaliar a função executiva e atenção. 
Simultaneamente, acredita-se que no TDM haja desregulação fisiológica na 
resposta ao estresse, verificada nas medidas do hormônio cortisol. Como os 
receptores de cortisol são abundantes nas áreas cerebrais relacionadas à 
memória, é cogitada a interligação entre o cortisol e os déficits cognitivos no 
TDM. Ante o exposto, esta pesquisa objetivou verificar a presença de alterações 
cognitivas na memória operacional (paradigma N-Back) e na resposta do cortisol 
salivar ao despertar (CAR) em jovens adultos com TDM (n=30), em comparação 
ao grupo controle (n=1). O grupo com TDM obteve maior CAR e tempo de 
resposta (TR) mais longo no primeiro nível do N-Back em relação aos do grupo 
controle. As alterações hormonais e cognitivas foram correlacionadas 
positivamente entre elas e agravadas com os sintomas depressivos. As 
alterações encontradas corroboram com a literatura já existente e estimula mais 
estudos direcionados a essa linha de investigação, ajudando a conhecer e 
consolidar mais profundamente os achados. 

 
 
Palavras-chave: Cortisol. Função executiva. N-back. Memória. Depressão maior 

TITLE: Cognitive and biochemical aspects in university students with Major 

Depressive Disorder 

Abstract 

Cognitive impairment is one of the characteristics of Major Depressive Disorder 
(MDD). To assess these losses, neuropsychological tests are used, in particular 
to assess the executive function and attention. Simultaneously, it is believed that 
in TDM there is physiological dysregulation in the response to stress, verified in 
the measures of the hormone cortisol. As cortisol receptors are abundant in brain 
areas related to memory, the interconnection between cortisol and cognitive 
deficits in TDM is considered. Given the above, this research aimed to verify the 
presence of cognitive changes in working memory (N-Back paradigm) and in the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 822 

 

salivary cortisol awakening response (CAR) in young adults with MDD (n = 30), 
compared to the control group (n = 1). The TDM group had a higher CAR and 
longer response time (RT) in the first level of the N-Back compared to the control 
group. Hormonal and cognitive changes were positively correlated and worsened 
with depressive symptoms. The changes found corroborate the existing literature 
and encourage more studies directed to this line of investigation, helping to know 
and consolidate the findings more deeply. 
 
Keywords: Hydrocortisone. Executive Function. N-Back. Memory. Major 

Depressive. 
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CÓDIGO: SB0800 

AUTOR: MARSELLE SANTOS REIS SILVA 
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TÍTULO: Fatores que favorecem o desmame precoce em recém-nascidos pré-

termo após alta hospitalar no Brasil: revisão de literatura 

Resumo 

O leite materno é imprescindível para a alimentação do bebê, pois trata-se de 
uma nutrição completa provendo os nutrientes para o desenvolvimento e 
crescimento neonatal. O desmame precoce pode desencadear disfunções no 
sistema estomatognático e posteriores hábitos deletérios, visto que os 
movimentos realizados pela mandíbula de protusão e retrusão, para a remoção 
do leite da mama, influenciam para a formação mandibular. Objetivo: 
Compreender os aspectos que corroboram para ocasionar o desmame precoce 
após a alta hospitalar. Métodos: Trata-se de um estudo bibliográfico do tipo 
revisão integrativa da literatura. Realizou-se buscas de estudos científicos nas 
bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual de 
Saúde do Ministério da Saúde (BVSMS) e Periódicos CAPES/MEC. 
Resultados: a amostra final foi de 4 artigos selecionados com as prevalência 
para o desmame precoce em lactentes. Conclusão: Conclui-se que a causa 
principal para o desmame precoce foi a justificativa materna de leite 
insuficiente/secou, provavelmente relacionado às influências socioculturais, as 
quais não favorecem as práticas de aleitamento materno exclusivo até os 6 
meses de idade. 
 
Palavras-chave: Prematuro, desmame precoce, aleitamento materno. 

TITLE: Factors that favor early weaning in preterm newborns after hospital 

discharge in Brazil: literature review 

Abstract 

Breast milk is essential for baby feeding, as it is a complete nutrition providing 
nutrients for neonatal development and growth. Early weaning can trigger 
dysfunctions in the stomatognathic system and subsequent deleterious habits, 
since the movements performed by the protrusion and retrusion jaw to remove 
milk from the breast influence the mandibular formation. Objective: To 
understand the aspects that corroborate the early weaning after hospital 
discharge. Methods: This is a bibliographic study of the integrative literature 
review type. Scientific studies were searched in the Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), Virtual Health Library of the Ministry of Health (BVSMS) and 
CAPES/MEC Periodicals. Results: the final sample was of 4 articles selected 
with the prevalence for early weaning in infants. Conclusion: It is concluded that 
the main cause for early weaning was the maternal justification of insufficient/dry 
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milk, probably related to socio-cultural influences, which do not favor exclusive 
breastfeeding practices until 6 months of age. 
 
Keywords: Premature, early weaning, breast feeding. 
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TÍTULO: Imunoistoquímica do Folheto intergeniculado de Animais Idosos 

Resumo 

O sistema de temporização circadiana (STC) é responsável pela geração e 
sincronização dos ritmos circadianos que são oscilações endógenas 
manifestadas pelos seres vivos para a maioria das funções e comportamentos, 
com período em torno de 24 horas. Esse sistema, em roedores, é composto por 
estruturas neurais interligadas como o núcleo supraquiasmático (NSQ) do 
hipotálamo, o folheto intergeniculado (FIG) do tálamo, vias sincronizadoras e 
efetores comportamentais. O NSQ tem sido descrito como o principal marca-
passo circadiano em diversas espécies de mamíferos enquanto que o FIG 
parece estar envolvido na integração de informações fóticas, não-fóticas e 
metabólicas retransmitindo-as ao NSQ. O STC, como um todo, permite que o 
organismo tenha uma organização temporal interna ordenada, o que propicia a 
execução adequada dos mecanismos fisiológicos e comportamentais, trazendo 
assim homeostasia para o organismo. No entanto, essa estabilidade é 
perturbada com o avanço da idade trazendo inúmeros transtornos patológicos 
que vão desde a perda de funções fisiológicas simples à diminuição no 
desempenho cognitivo, sendo assim fundamental a compreensão dos efeitos da 
senescência sobre os componentes deste sistema Tendo como base nossos 
recentes achados sobre alterações neuroquímicas relacionadas à idade no FIG 
de ratos, nós propomos nesse projeto aprofundar esses estudos com dados 
moleculares, histoquímicos e funcionais. 
 
Palavras-chave: Sistema de temporização circadiana, envelhecimento, 

Imunoistoquímica. 

TITLE: Immunohistochemistry of the Intergeniculate Leaflet of Elderly Animals 

Abstract 

The circadian timing system (CTS) is responsible for the generation and 
synchronization of circadian rhythms that are endogenous oscillations manifested 
by living beings for most functions and behaviors, with a period of around 24 
hours. This system, in rodents, is composed of interconnected neural structures 
such as the hypothalamic suprachiasmatic nucleus (SCN), the intergeniculate 
leaflet (IGL) of the thalamus, synchronizing pathways and behavioral effectors. 
SCN has been described as the main circadian pacemaker in several species of 
mammals while the IGL seems to be involved in the integration of photic, non-
photic and metabolic information relaying it to the SCN. The CTS, as a whole, 
allows the organism to have an orderly internal temporal organization, which 
allows the proper execution of the physiological and behavioral mechanisms, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 826 

 

thus bringing homeostasis to the organism. However, this stability is disturbed 
with advancing age, bringing numerous pathological disorders that range from 
the loss of simple physiological functions to the decrease in cognitive 
performance, thus it is essential to understand the effects of senescence on the 
components of this system.Based on findings on age-related neurochemical 
changes in the IGL of rats, we propose in this project to deepen these studies 
with molecular, histochemical and functional data. 
 
Keywords: Circadian timing system, aging, immunohistochemistry. 
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TÍTULO: EFEITOS RELACIONADOS À DEPRESSÃO DA TANSULOSINA - 

ANTAGONISTA SELETIVO DE ADRENOCEPTOR alfa-1A - EM 

CAMUNDONGOS 

Resumo 

 
 
Considerando a importância clínica da tansulosina no tratamento da hiperplasia 
prostática benigna em pacientes de meia-idade do sexo masculino e das 
evidências clínicas de efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso central, 
este estudo visa investigar os efeitos agudos e crônicos do tratamento com 
tansulosina em camundongos machos submetidos a testes comportamentais 
que visam avaliar os comportamentos relacionados à depressão. Foi utilizado 
camundongos Swiss machos que foram expostos aos testes de natação forçada 
e, logo em seguida, de campo aberto. A tansulosina foi administrada de forma 
subaguda (0,01-1 mg/kg, vo, 23 h, 5 h e 1 h antes do teste) e aguda (0,001- 0,1 
mg/kg, vo, 60 min antes do teste). Pretende-se ainda realizar a avaliação dos 
efeitos da administração crônica de tansulosina em camundongos no teste de 
natação forçada. Nossos resultados apontam que o tratamento de tansulosina, 
subagudo e agudo, aumentou o tempo de imobilidade dos animais nas diversas 
doses testadas (1-0,01 mg/kg) comparado ao grupo controle, sem induzir 
nenhuma alteração locomotora nos camundongos quando comparado ao grupo 
controle. Os dados até o momento obtidos apontam que a administração, 
subaguda e aguda, de tansulosina induziu um fenótipo do tipo depressivo em 
camundongos expostos ao estresse de natação forçada. Esses dados são 
relevantes para compreender como a tansulosina induz depressão em pacientes 
e também servem de base para o entendimento da neurobiologia da depressão. 
  

 
Palavras-chave: Tansulosina. Teste da Natação Forçada. Camundongo. 

Depressão.  

TITLE: EFFECTS RELATED TO TANSULOSIN DEPRESSION - ALPHA-1A 

ADRENOCEPTOR SELECTIVE ANTAGONIST - IN MICE 

Abstract 

Tamsulosin is the first class treatment for benign prostatic hyperplasia in middle-
aged male patients. Clinical evidence suggest central side effects related to the 
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administration of tamsulosin. This study aims to investigate acute and chronic 
effects of tamsulosin in male mice subjected to behavioral tests that aim to assess 
depressive-like behaviors. In this study, male Swiss mice were used, who were 
exposed to forced swimming, and then to the open field test. Tamsulosin was 
administered subacutely (0.01-1 mg kg, vo, 23 h, 5 h and 1 h before the test), 
and acutely (0.001- 0.1 mg/kg, vo, 60 min before the test). The investigation of 
the chronic effects of tamsulosin in mice in the forced swimming test will also be 
carried out. Our results showed that the subacute and acute treatment with 
tamsulosin induced a significant increase in the immobility time at distinct doses 
(1-0,01 mg/kg) compared to control. However, the acute administration of 
tamsulosin did not affect the spontaneous locomotion of mice in the open field 
compared to controls. Our findings suggest that the subacute and acute 
administration of tamsulosin can induce a depressive-like phenotype in mice 
exposed to forced swimming stress. These findings can contribute to the 
understanding of the central side effects of tamsulosin developed by patients, 
and can also contribute to the knowledge of the neurobiology of depression. 
 
Keywords: Tamsulosin. Forced Swimming Test. Mouse. Mood disorder. 
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TÍTULO: Avaliação do Kefir liofilizado como probiótico sobre o desempenho e 

qualidade de ovos de codornas japonesas 

Resumo 

O presente trabalho tem o objetivo de avaliar os efeitos da inclusão do kefir como 
probiótico na alimentação de codornas de postura sobre o desempenho desses 
animais e a qualidade dos ovos. O kefir será incluído às rações em seis níveis 
distintos (Tratamento 1 (Controle) – dieta referência (DR) sem inclusão de Kefir 
Liofilizado (KL); Tratamento 2 – DR+0,5kg t de KL; Tratamento 3 – DR+1,0kg/t 
KL; Tratamento 4 – DR+1,5kg/t de KL; Tratamento 5 – DR+2,0kg/t de KL e 
Tratamento 6 – 2,5kg/t de KL), resultando em seis tratamentos com 8 repetições 
cada. Serão utilizadas seis aves por parcela experimental, totalizando 288 
codornas poedeiras (Coturnix coturnix japonica).Os parâmetros avaliados na 
fase produtiva serão: consumo de ração (g/ave), ganho de peso (g/ave), massa 
de ovo (g/ave), peso de ovo (g), conversão alimentar (kg ração/massa de ovo) e 
percentagem de ovos (%). E para determinação da qualidade dos ovos serão 
avaliados o peso do ovo (g), unidade Haugh, índice de gema, porcentagem dos 
constituintes (casca, gema e albúmen), espessura da casca por dois meios e a 
espessura das camadas da casca (paliçada, mamilar e membranas da casca). 
Devido aos contratempos ocorridos com a submissão do projeto a Comitê de 
Ética e posteriormente a Pandemia do COVID-19, não foi possível realizar a 
pesquisa e consequentemente obter resultados no momento. 
 
Palavras-chave: Coturnicultura. Qualidade de ovos. Desempenho. Kefir. 

TITLE: Evaluation of lyophilized Kefir as a probiotic on the performance and 

quality of Japanese quail eggs 

Abstract 

The present work aims to evaluate the effects of the inclusion of kefir as a 
probiotic in the feeding of laying quails on the performance of these animals and 
the quality of eggs. Kefir will be included in diets at six different levels (Treatment 
1 (Control) - reference diet (DR) without inclusion of Lyophilized Kefir (KL); 
Treatment 2 - DR + 0.5kg/t of KL; Treatment 3 - DR + 1, 0kg / t of KL; Treatment 
4 - DR + 1.5kg / t of KL; Treatment 5 - DR + 2.0kg / t of KL and Treatment 6 - 
2.5kg / t of KL), resulting in six treatments with eight repetitions each. Six birds 
will be used per experimental plot, totaling 288 laying quails (Coturnix coturnix 
japonica). The parameters evaluated in the production phase will be: feed 
consumption (g / bird), weight gain (g / bird), egg mass (g / bird), egg weight (g), 
food conversion (kg ration / egg mass) and percentage of eggs (%). And to 
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determine the quality of the eggs, egg weight (g), Haugh unit, yolk index, 
percentage of constituents (shell, yolk and albumen), shell thickness by two 
means and the thickness of the shell layers (palisade, mammillary layer and shell 
membranes). Due to the setbacks that occurred with the submission of the 
project, to the Ethics Committee and subsequently the COVID-19 Pandemic, it 
was not possible to conduct the research and consequently obtain results at the 
time. 
 
Keywords: Coturniculture. Eggs quality. Performance. Kefir. 
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TÍTULO: ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-

ADRENAL NA MODULAÇÃO DO COMPORTAMENTO TIPO DEPRESSIVO 

INDUZIDO PELA ATIVAÇÃO DO RECEPTOR DE NOCICEPTINA/ORFANINA 

FQ 

Resumo 

Diversos estudos têm relacionado o sistema da N/OFQ-receptor NOP com o 
transtorno de humor depressivo. Evidências recentes mostraram que a 
administração de agonistas NOP facilitam o comportamento do tipo depressivo 
em camundongos no modelo do desamparo aprendido. Neste estudo, avaliamos 
o papel do agonista NOP na aquisição do fenótipo depressivo no teste da 
natação forçada (TNF), e pretendemos avaliar a participação do eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal (HPA) na mediação desse efeito do tipo depressor induzido por 
agonista NOP. Para isso, testaremos o efeito do agonista NOP (Ro 65-6570) em 
animais pré-tratados com antagonista do receptor CRF1 (NBI 30755), 
antagonista do receptor de glicocorticoide (RU 486) e inibidor da síntese de 
glicocorticoides (aminoglutetimida). Para fins de comparação, a ação do 
glicocorticoide dexametasona foi avaliada na mesma condição experimental. Até 
o presente momento, foi observado que a re-exposição ao nado forçado 
promoveu aumento significativo no tempo de imobilidade. Além disso, a 
administração de dexametasona e Ro 65-6570, antes da exposição ao TNF, 
induziu, de maneira dose-dependente, aumento adicional no tempo de 
imobilidade dos camundongos. Espera-se com este estudo avançar no 
entendimento do papel exercido pelo eixo HPA na mediação do comportamento 
depressivo induzido por agonistas NOP. 

 
Palavras-chave: Depressão. Camundongo. Nociceptina/orfanina FQ. Teste de 

nado forçado. 

TITLE: PARTICIPATION OF THE HYPOTHALAMIC-PITUITARY-ADRENAL 

AXIS IN MODULATING THE ACTIVATION OF NOCICEPTIN/ORPHANIN FQ 

RECEPTOR-INDUCED DEPRESSIVE-LIKE BEHAVIORS 

Abstract 
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Several studies have linked the N/OFQ-NOP receptor system with mood 
disorders. Preclinical studies showed a notorious antidepressant-like effects 
evoked by NOP antagonists. However, little is known about the behavioral actions 
of NOP agonists under stress conditions. Recent evidence has shown that the 
administration of NOP agonists facilitates the development of depressive-like 
behavior in mice in the learned helplessness model. In this study, we aim to 
evaluate the role of NOP agonists in the acquisition of a depressive-like 
phenotype in the forced swimming test (FST). Indeed, we intend to investigate 
the participation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) in the mediation 
of the NOP agonist-induced behavioral effects. For this, we tested the effects of 
the NOP agonist (Ro 65-6570) in mice pretreated with the CRF1 receptor 
antagonist (NBI 30755), glucocorticoid receptor antagonist (RU 486) and an 
inhibitor of glucocorticoid synthesis (aminoglutetimide). The action of the 
glucocorticoid dexamethasone was also evaluated in this study. To date, it has 
been observed that the administration of dexamethasone and Ro 65-6570, before 
exposure to FST induced in a dose-dependent manner a further increase in the 
immobility time. Ultimately, this study aims to contribute to the role played by the 
HPA axis in mediating NOP agonists-induced depressive-like behaviors. 

 
 
Keywords: Depression. Mouse. Nociceptin/orphanin FQ. Forced swimming test. 
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TÍTULO: Treinamento aeróbio versus níveis de BDNF e capacidade cognitiva de 

adolescentes escolares: quais são os efeitos? 

Resumo 

Introdução: O presente trabalho integra o Programa AME (Atitude, Movimento e 
Escolhas para uma vida saudável), proposta desenvolvida no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSCOL), a qual segue 
quatro etapas. Especificamente, tratou-se de uma revisão sistemática, cujo 
objetivo foi analisar as evidências presentes na literatura, acerca dos efeitos do 
exercício sobre os níveis de BDNF em adolescentes e na função executiva (Fator 
Neurotrófico Derivado do Cérebro). Métodos: Utilizaram-se os bancos de dados 
EMBASE, Scopus, ScienceDirect, Web of Science, SPORTDiscus, o Cochrane 
(CENTRAL), CINAHL, e PubMed. Os critérios de elegibilidade atenderam a 
perspectiva do PICOS: (P) adolescentes de ambos os sexos com idade entre 10 
a 19 anos; (I) programas de exercícios aeróbicos, treinamento resistente ou 
concorrente (treinamento aeróbico e de resistência) de acordo com as variações 
de frequência, duração e intensidade; (C) grupo controle ou intervenção; (O) 
avaliação dos níveis de BDNF e a função executiva; (S) tipo de estudo RCT e 
não-RCT. Resultados e Discussão: De acordo com a literatura selecionada, em 
sua grande maioria, melhorias significativas foram notadas nos níveis de BDNF, 
e foram observadas melhoras no tempo de reação e na precisão de respostas 
nos testes que avaliaram a função executiva. Conclusão: Portanto, nota-se que 
as práticas realizadas apontam o exercício como estimulante aos níveis de 
BDNF e na função executiva de adolescentes. 
 
Palavras-chave: Adolescentes, BDNF, Função executiva, Revisão sistemática. 

TITLE: Aerobic training versus BDNF levels and cognitive ability of school 

adolescents: what are the effects? 

Abstract 

Introduction: This paper is part of the AME Program (Attitude, Movement and 
Choices for a Healthy Life), a proposal developed under the Graduate Program 
in Collective Health (PPGSCOL), which follows four stages. Specifically, this was 
a systematic review, whose objective was to analyze the evidence present in the 
literature, about the effects of exercise on BDNF levels in adolescents and on 
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executive function (Brain-Derived Neurotrophic Factor). Methods: EMBASE, 
Scopus, ScienceDirect, Web of Science, SPORTDiscus, Cochrane (CENTRAL), 
CINAHL, and PubMed databases were used. The eligibility criteria met the 
perspective of PICOS: (P) adolescents of both sexes aged between 10 and 19 
years; (I) aerobic exercise programs, resistant or concurrent training (aerobic and 
resistance training) according to variations in frequency, duration and intensity; 
(C) control or intervention group; (O) assessment of BDNF levels and executive 
function; (S) type of RCT and non-RCT study. Results and Discussion: According 
to the literature selected, most of the significant improvements were noted in bdnf 
levels, and improvements in reaction time and response accuracy were observed 
in the tests that evaluated executive function. Conclusion: Therefore, it is noted 
that the practices performed indicate exercise as stimulating to BDNF levels and 
in the executive function of adolescents. 
 
Keywords: Adolescents, BDNF, Executive function, Systematic review. 
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TÍTULO: CÂNCER DE BOCA NA ATENÇÃO BÁSICA: NÍVEL DE 

CONHECIMENTO DOS CIRURGIÕES-DENTISTAS NO MUNICÍPIO DE 

NATAL-RN 

Resumo 

INTRODUÇÃO A boca é a oitava localização mais frequente de tumores 
malignos no Brasil, sendo a maioria identificada tardiamente. Para cada ano do 
triênio de 2020 a 2022, estima-se 15.190 novos casos de câncer em lábio e 
cavidade bucal. Considera-se a atenção primária como papel central na 
prevenção e diagnóstico, logo, é necessário que os profissionais inseridos nessa 
modalidade conheçam os fatores etiológicos, características clínicas e dominem 
os métodos de detecção do câncer de boca. MÉTODO O presente estudo trata-
se de uma avaliação do nível de conhecimento dos Cirurgiões-Dentistas, 
integrantes das Equipes de saúde Bucal, do município de Natal-RN. A coleta de 
dados se deu através de um questionário semiestruturado com o total de 25 
questões, aplicado para 54 profissionais cadastrados na atenção básica do 
município. RESULTADOS Observou-se que 31 participantes obtiveram score 
ótimo (57,4%), seguido por bom (n = 14; 25,9%), regular (n = 6; 11,1%) e 
insuficiente (n = 3; 5,6%). CONCLUSÕES Em relação às neoplasias malignas, 
os cirurgiões-dentistas inseridos na atenção básica em Natal-RN mostraram-se 
detentores de um bom conhecimento. Além disso, segundo os dados coletados, 
os profissionais costumam realizar condutas clínicas rotineiras de extrema 
importância para o diagnóstico precoce do câncer bucal. No entanto, ainda existe 
uma alta porcentagem de profissionais que, diante de lesões suspeitas de 
malignidade, tomam como conduta única o encaminhamento. 
 
Palavras-chave: Câncer de boca. Carcinoma de células escamosas. Saúde 

bucal. 

TITLE: MOUTH CANCER IN BASIC CARE: KNOWLEDGE LEVEL OF DENTAL 

SURGEONS IN NATAL-RN MUNICIPALITY 

Abstract 

 

INTRODUCTION The mouth is the eighth most frequent location of malignant 
tumors in Brazil, with the majority being identified late. For each year of the 
triennium from 2020 to 2022, an estimated 15.190 new cases of cancer in the lip 
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and oral cavity. Primary care is considered a central role in prevention and 
diagnosis, therefore, it is necessary that the professionals inserted in this modality 
know the etiological factors, clinical characteristics and dominate oral cancer 
detection methods. METHOD The present study is an assessment of the level of 
knowledge of Dental Surgeons, members of the Oral Health Teams, in the city of 
Natal-RN. Data collection took place through a semi-structured questionnaire 
with a total of 25 questions, applied to 54 professionals registered in primary care 
in the municipality. RESULT It was observed that 31 participants obtained an 
excellent score (57.4%), followed by good (n = 14; 25.9%), regular (n = 6; 11.1%) 
and insufficient (n = 3; 5, 6%). CONCLUSIONS Regarding malignant neoplasms, 
dentists inserted in primary care in Natal-RN showed to have a good knowledge. 
Besides that, according to the data collected, professionals usually perform 
routine clinical procedures of extreme importance for the early diagnosis of oral 
cancer. However, there is still a high percentage of professionals who, in the face 
of lesions suspected of malignancy, take forwarding as their only conduct. 

 
 
Keywords: Mouth cancer. Squamous Cell Carcinoma. Oral health. 
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TÍTULO: Características agronômicas do sorgo irrigado com água salina e 

submetido a diferentes coberturas mortas. 

Resumo 

O objetivo do trabalho é avaliar o efeito da aplicação de diferentes tipos de 
cobertura morta e diferentes tipos de condutividade elétrica da água de irrigação 
sobre o desenvolvimento da cultura do sorgo. O experimento foi montado em 
casa de vegetação na Escola Agrícola de Jundiaí – Unidade Acadêmica 
Especializada em Ciências Agrárias. Foram avaliados quatro tipos de cobertura 
morta: sem cobertura, palha de carnaúba, pó de serra e mulching plástico, e 
quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação: 0, 2, 4 e 6 dS m-1. 
O delineamento experimental utilizado é o inteiramente casualizado com quatro 
repetições no esquema fatorial 4 x 4, totalizando 16 tratamentos. As variáveis 
analisadas foram massa seca das folhas, massa seca do colmo, altura das 
plantas, diâmetro do colmo e massa seca total. Foi observado que a utilização 
de coberturas mortas se mostrou eficiente ocasionando redução do estresse 
provocado pela água salina. 
 
Palavras-chave: sorghum bicolor L.,estresse salino, cobertura do solo. 

TITLE: Agronomic characteristcs of sorghum irrigated with saline water and 

submitted to diferente nulches. 

Abstract 

The objective of the work is to evaluate the effect of applying deferente types of 
mulch, and diferente types of electrical conductivity of irrigation water on the 
develpment of sorghum culure. The experimente was carried out in a greenhouse 
at the Escola Agrícula de Jundaí- Academic Unit Specialized in Agricultural 
Sciences. Four types of mulch were evaluated: without mulch, carnaúba straw, 
saw dus and plastic mulching, and four levels of eletrical conductivity of irrigation 
water: 0, 2, 4 and 6 dS m-1. The experimental design to be used is completely 
randomized with four replications in the 4 x 4 factorial scheme, tataling 16 
treatments. The variables analyzed were leaf dry mass, stem dry mass, plant 
height, stem diameter and total dry mass. It was observed that mulch proved to 
be efficient in reducing stress caused by saline water. 
 
Keywords: Sorghum bicolor L., soil cover, saline stress. 
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TÍTULO: Estudo de pré-formulação de sistema nanotecnológico larvicida a partir 

do ácido cinâmico ou seus derivados para combate ao Aedes aegypti 

Resumo 

Para controle de doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti, a estratégia de 
controle utilizada é o combate ao mosquito nas suas fases larvais e adultas. 
Devido a existência de resistência e toxicidade por parte dos inseticidas 
comerciais surge a necessidade de se obter alternativas através de produtos 
naturais. O cinamato de pentila, derivado do ácido cinâmico presente no óleo de 
canela foi incorporado em nanoemulsões e micropartículas sólidas visando 
melhorar sua solubilidade aquosa e proporcionar liberação controlada. Análises 
de teor, rendimento, tamanho de partícula, PDI e potencial zeta foram realizadas. 
Técnicas de produção de nanoemulsões utilizando homogeneizador Ultra turrax 
e de secagem por atomizador spray-dryer para produzir micropartículas sólidas 
foram aplicadas nas formulações com três tipos de lecitinas de soja: PHOSAL 
50 SA+ (Lipoid, Alemanha), LIPOID S75-3 (Lipoid, Alemanha) e LIPOID S 20 
(Lipoid, Alemanha). Dentre elas as nanoemulsões com PHOSAL 50 SA+ (Lipoid, 
Alemanha) apresentaram as características mais desejáveis para o objetivo 
proposto com tamanho de partícula 81,0 ± 1,8 nm, PDI 0,22 e teor 66,0 ± 0,5 %. 
As micropartículas sólidas, com imagens por MEV obtidas com as diferentes 
lecitinas apresentaram aspecto semelhante entre si. 
 
Palavras-chave: Aedes aegypti. Larvicida. Cinamato de pentila. Lecitinas. 

Nanoemulsões 

TITLE: Preformulation study of the larvicide nanotechnologic system from 

cinnamic acid or its derivatives to combat against Aedes aegypti 

Abstract 

To control diseases transmitted by the vector Aedes aegypti, the control strategy 
used is to combat the mosquito in its larval and adult phases. Due to the existence 
of resistance and toxicity on the part of commercial insecticides, the need arises 
to obtain alternatives through natural products. The pentyl cinnamate, derived 
from cinnamic acid present in cinnamon oil, was incorporated into nanoemulsions 
and solid microparticles in order to improve its aqueous solubility and provide 
controlled release. Analyzes of loading, yield, particle size, PDI and zeta potential 
were performed. Techniques for producing nanoemulsions using Ultra turrax 
homogenizer and spray-dryer spray drying to produce solid microparticles were 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 839 

 

applied in formulations with three types of soy lecithins: PHOSAL 50 SA + (Lipoid, 
Germany), LIPOID S75-3 (Lipoid, Germany) and LIPOID S 20 (Lipoid, Germany). 
Among them, the nanoemulsions with PHOSAL 50 SA + (Lipoid, Germany) 
presented the most desirable characteristics for the proposed objective with 
particle size 81.0 ± 1.8 nm, PDI 0.22 and loading 66.0 ± 0.5%. The solid 
microparticles, with SEM images obtained with the different lecithins had a similar 
aspect. 
 
Keywords: Nanoemulsions. Pentyl cinnamate. Aedes aegypti. solid 

microparticles. 
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TÍTULO: Espécies esporocárpicas de fungos micorrízicos arbusculares 

(Glomeromycota) em áreas da Amazonia 

Resumo 

 

Os Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) compõem o filo Glomeromycota e 
são caracterizados por apresentar uma relação mutualística com raízes de mais 
de 80% das plantas vasculares na maioria dos ecossistemas terrestres. O 
objetivo deste trabalho foi inventariar as espécies glomerocárpicas de FMA. A 
área de estudo foi a reserva florestal Adolpho Ducke, Manaus, Brasil. Para isso, 
21 amostras foram coletadas no período chuvoso e analisadas utilizando 
metodologia de catação manual na superfície do solo. Além disso, seis amostras 
foram analisadas utilizando extração por peneiramento úmido com amostras de 
20g de solo. Foram encontradas cinco espécies, distribuídas em duas famílias 
(Acaulosporaceae e Glomeraceae) e três gêneros (Acaulospora, Glomus e 
Septoglomus), sendo apenas uma delas considerada glomerocárpica (Glomus 
sp. trufemii), porém encontrada isoladamente no solo. As amostras não foram 
todas analisadas, devido a atual pandemia pelo COVID-19. Ao finalizar essa 
crise sanitária, iremos retomar as análises de amostras. O baixo número de 
espécies encontradas certamente se deve ao fato de que poucas amostras foram 
analisadas, tendo em vista que novas espécies vêm sendo encontradas em 
trabalhos recentes com metodologia voltada para procura de espécies 
glomerocárpicas. O uso de metodologias direcionadas para essas espécies pode 
facilitar o encontro de espécies glomerocárpicas de FMA, principalmente em um 
bioma tão diverso como a Amazônia. 

 
 
Palavras-chave: diversidade, micorriza, taxonomia 

TITLE: GLOMEROCARPIC SPECIES OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL 

FUNGI (GLOMEROMYCOTA) IN AMAZONIAN AREAS 

Abstract 

 

Arbuscular Mycorrhizal Fungi (FMA) make up the phylum Glomeromycota and 
are characterized by a mutualistic relationship with roots of more than 80% of 
vascular plants in most terrestrial ecosystems. The objective of the work was to 
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inventory as glomerocarpic species. The study area was an Adolpho Ducke forest 
reserve, Manaus, Brazil. For this, 21 soil samples were collected in the rainy 
season and analyzed using manual picking methodology on the soil surface. In 
addition, six were analyzed using wet sieve extraction with 20g of soil. Five 
species were found, distributed in two families (Acaulosporaceae and 
Glomeraceae) and three genera (Acaulospora, Glomus and Septoglomus), being 
only one of them considered glomerocarpic (Glomus sp. Trufemii), but founding 
forming isolated glomerospores in the soil. As they were not all analyzed, due to 
the current pandemic by COVID-19. At the end of this health crisis, we will finish 
the analysits. The low number of species found is certainly due low analyzed 
samples. Considering that new species are being found in recent works with 
methodology focused on glomerocapic habit. The use of methodologies aimed at 
these species can facilitate the encounter of glomerocarpic species of AMF, 
especially in a biome diverse as such the Amazon Forest. 

 
 
Keywords: diversity, mycorrhiza, taxonomy 
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TÍTULO: Prevenção de flebite em pacientes submetidos a punção de cateter de 

inserção periférica 

Resumo 

Esse estudo teve como objetivo analisar as práticas de enfermagem 
relacionadas à prevenção de flebite em pacientes submetidos à punção de 
cateter de inserção periférica. Estudo observacional descritivo, realizado de 
fevereiro a março de 2020 em um hospital de ensino no Nordeste do Brasil. Os 
dados foram coletados por meio da observação não participante de 60 
procedimentos de punção e dos cuidados realizados para a manutenção do 
cateter. Foram identificadas falhas como a ausência de higienização das mãos 
antes e após a punção e manipulação do cateter intravenoso periférico, assim 
como do uso de luvas e quebra da técnica asséptica durante o procedimento. 
Observaram-se também, falhas na fixação do cateter intravenoso periférico e 
monitorização da cobertura/curativo. Como aspectos positivos, viu-se que a 
maior parte das punções foram realizadas em locais anatomicamente corretos e 
utilizando calibre do cateter adequado. A habilidade técnica da equipe de 
enfermagem para a realização da inserção do cateter intravenoso periférico, 
resultou no êxito da punção na primeira tentativa. Os profissionais de 
enfermagem devem ser treinados constantemente para a adoção de cuidados 
necessários a prevenção de flebite, já que o conhecimento é essencial para 
promover mudanças de atitudes que se traduzam em melhoria da qualidade do 
cuidado de enfermagem. 
 
Palavras-chave: Cateterismo periférico; Dispositivo de Acesso Vascular; Flebite; 

Cuida 

TITLE: FLOW PREVENTION IN PATIENTS SUBJECT TO PERIPHERAL 

INSERTION CATHETER PUNCH 

Abstract 

This study aimed to analyze the nursing practices related to the prevention of 
phlebitis in patients submitted to peripheral insertion catheter puncture. 
Descriptive observational study, carried out from February to March 2020 in a 
teaching hospital in Northeastern Brazil. Data were collected through non-
participant observation of 60 puncture procedures and the care taken to maintain 
the catheter. Failures were identified as the lack of hand hygiene before and after 
the puncture and manipulation of the peripheral intravenous catheter, as well as 
the use of gloves and breaking of the aseptic technique during the procedure. 
Failures in fixing the peripheral intravenous catheter and monitoring of the 
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dressing / dressing were also observed. As positive aspects, it was seen that 
most punctures were performed in anatomically correct locations and using the 
appropriate catheter gauge. The technical skill of the nursing team to perform the 
insertion of the peripheral intravenous catheter, resulted in the success of the 
puncture on the first attempt. Nursing professionals must be constantly trained to 
adopt the care necessary to prevent phlebitis, since knowledge is essential to 
promote changes in attitudes that translate into improving the quality of nursing 
care. 
 
Keywords: Peripheral catheterization; Vascular Access Device; Phlebitis; Nursing 
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TÍTULO: ESTUDO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DA NANOPARTICULA DE 

PLGA CONTENDO METOTREXATO ASSOCIADA A METFORMINA NO 

CÂNCER PANCREÁTICO. 

Resumo 

Devido a impossibilidade de realizar uma parte dos experimentos propostos no 
projeto originalmente cadastrado, devido à inviabilidade das células de linhagem 
pancreática (PANC-1), juntamente com a indisponibilidade das nanopartículas 
de poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA), o projeto foi redesenhado para um 
modelo experimental inovador de grande relevância científica e de viável 
execução. Com sucesso foi adaptado para análise do efeitos de sistemas 
naturais de entrega de drogas no modelo de câncer colorretal, utilizando 
microvesículas celulares oriundas de exossomos de macrófagos polarizados tipo 
I para atuarem como carreadores de drogas no câncer colorretal em animais 
imunologicamente saudáveis. As vesículas extracelulares fornecem um meio de 
comunicação intercelular e transmissão de macromoléculas entre as células. 
Propõe-se a utilização destes como vetores de fármacos, pois são compostos 
por membranas celulares, ao invés de polímeros sintéticos, e, como tal, são mais 
bem tolerados. O objetivo desse estudo foi avaliar a atividade antitumoral e 
imunomodulatória da oxaliplatina (OXA) incorporada às microvesículas M1 
extracelulares (EXO-M1) associadas ao ácido retinóico (AR) e Libidibia ferrea 
(LF) em linhagens de carcinoma de cólon indiferenciado (CT-26) e em modelo in 
vivo em modelo tumoral xenográfico de câncer colorretal (RCC) em 
camundongos albinos BALBc. 
 
Palavras-chave: exossomos, sistema de entrega de drogas, oxaliplatina 

TITLE: Effect of exosomes of type I macrophages as drug carriers on tumor 

progression of colorectal cancer 

Abstract 

Due to the impossibility of carrying out part of the experiments proposed in the 
originally registered project, due to the impracticability of pancreatic lineage cells 
(PANC-1), together with the unavailability of poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) 
nanoparticles, the The project was redesigned for an innovative experimental 
model of great scientific relevance and viable execution. It has been successfully 
adapted to analyze the effects of natural drug delivery systems in the colorectal 
cancer model, using cellular microvesicles from exosomes of polarized type I 
macrophages to act as drug carriers in colorectal cancer in immunologically 
healthy animals. Extracellular vesicles provide a means of intercellular 
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communication and transmission of macromolecules between cells. It is 
proposed to use these as drug vectors, as they are composed of cell membranes, 
instead of synthetic polymers, and, as such, are better tolerated. The objective of 
this study was to evaluate the antitumor and immunomodulatory activity of 
oxaliplatin (OXA) incorporated into extracellular M1 microvesicles (EXO-M1) 
associated with retinoic acid (RA) and Libidibia ferrea (LF) in undifferentiated 
colon carcinoma strains (CT-26 ) and in vivo model in a xenographic tumor model 
of colorectal cancer (RCC) in albino BALBc mice. 
 
Keywords: exosomes, drug delivery system, oxaliplatin 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 846 

 

CÓDIGO: SB0828 

AUTOR: NILTON DA SILVA JUNIOR 

ORIENTADOR: CATARINA DE OLIVEIRA SOUSA 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DA CINEMÁTICA 3D DA ESCÁPULA EM ATLETAS DE 

ARREMESSO COM E SEM DOR NO OMBRO 

Resumo 

Introdução: O controle eficiente da escápula fornece suporte durante a 
realização dos movimentos de elevação do membro superior. Alterações da 
cinemática escapular estão associadas a disfunções do ombro. Em atletas de 
esportes como handebol e vôlei, há um estresse excessivo na região do ombro 
devido à alta velocidade e repetição dos movimentos, fator que pode influenciar 
na presença de dor e alterações da cinemática escapular. Objetivo: Comparar a 
cinemática da escápula durante a elevação e rotações do ombro no plano 
escapular em atletas de vôlei e de handebol com e sem dor no ombro. Métodos: 
37 atletas de vôlei e handebol foram alocados em dois grupos por meio de 
autorrelato da dor e função: grupo com dor no ombro dominante (GCD) 
totalizando 18 atletas e grupo sem dor no ombro (GSD) composto por 19 atletas. 
A cinemática escapular foi avaliada durante o movimento de elevação e 
depressão do braço no plano escapular, rotação medial e lateral máximas com 
o ombro a 90° de abdução. Os movimentos escapulares foram analisados 
utilizando o sistema de rastreamento eletromagnético. Resultados e discussão: 
Foi encontrada redução da inclinação posterior da escápula no GCD durante a 
rotação lateral máxima de ombro, nos 30º, 60º e 90º de elevação e nos 30°, 60º, 
90° e 120º de depressão do braço (p>0,05). Não houve diferença entre os grupos 
no tocante as demais variáveis avaliadas. Conclusão: Atletas de vôlei e handebol 
com dor no ombro apresentam alteração na cinemática escapular. 
 
Palavras-chave: avaliação. biomecânica. fisioterapia esportiva. 

TITLE: ANALYSIS OF THE 3D KINEMATICS OF THE SCHOOL IN 

SHOULDERING ATHLETES WITH AND WITHOUT SHOULDER PAIN 

Abstract 

Introduction: Efficient control of the scapula support during the lifting movements 
of the upper limb. Changes in scapular kinematics are associated with shoulder 
dysfunctions. In sports athletes such as handball and volleyball, there is 
excessive stress in the shoulder region due to high and repetitive movements, a 
factor that can occur in the presence of pain and changes in scapular kinematics. 
Objective: To compare the scapular kinematics during shoulder elevation and 
rotations in the scapular plane in volleyball and handball athletes with and without 
shoulder pain. Methods: 37 volleyball and handball athletes were allocated to two 
groups through self-report of pain and function: group with dominant shoulder 
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pain (GCD) totaling 18 athletes and group without shoulder pain (GSD) 
composed of 19 athletes. Scapular kinematics was evaluated during the elevation 
and depression of the arm in the scapular plane, medial rotation and lateral 
maxims with shoulder at 90 ° of abduction. Scapular movements were made 
using the electromagnetic tracking system. Results and discussion: Reduction of 
the great posterior scapula was found in the GCD during maximal lateral shoulder 
rotation, at 30º, 60º and 90º of elevation and at 30 °, 60º, 90 ° and 120º of arm 
depression (p> 0, 05). There was no difference between the groups regarding the 
variables evaluated. Conclusion: Volleyball and handball athletes with shoulder 
pain change the scapular kinematics. 
 
Keywords: Assessment. biomechanics. sports physiotherapy. 
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TÍTULO: Efeito da Dieta Cardioprotetora Brasileira e nozes sobre parâmetros 

cardiometabólicos em pacientes no pós-infarto agudo do miocárdio: um ensaio 

clínico randomizado (estudo DICA-NUTS) 

Resumo 

 

A doença arterial coronariana (DAC) é a principal causa de morte em todo o 
mundo. Padrões dietéticos e alimentos funcionais podem ter um papel 
importante no manejo de fatores de risco cardiovascular como obesidade e 
dislipidemia, bem como em biomarcadores de inflamação e estresse oxidativo. 
Porém, pouco se sabe quanto ao efeito de dietas e nutrientes específicos sobre 
esses parâmetros em indivíduos acometidos por infarto agudo do miocárdio 
(IAM). A Dieta Cardioprotetora Brasileira (DicaBr) é baseada nas 
recomendações das diretrizes nutricionais brasileiras e em uma estratégia de 
educação nutricional única e lúdica. Em um estudo piloto, esta dieta foi efetiva 
na redução da pressão arterial (intragrupo) e massa corporal (entre grupos) em 
indivíduos com doença cardiovascular (DCV) estabelecida. Entre os 18 
pacientes analisados até o presente momento, 13 deles são do sexo masculino, 
representando 72,2% da população do estudo e a idade média dos voluntários 
foi de 58 anos. As características basais apresentaram um alto valor no que 
concerne ao LDL-c 89,93 ± 50,05 mg/dL no grupo intervenção e 107 ± 37,91 
mg/dL no grupo controle, um baixo valor de HDL-c, 38,38 ± 7,15 mg/dL e 37 ± 
10,52 mg/dL no grupo intervenção e grupo controle, respectivamente, e alto valor 
de triglicerídeos, sendo 160,67 ± 111,25 mg/dL e 156 ± 36,49 mg/dL. 

 
 
Palavras-chave: Doença cardiovascular. Dieta cardioprotetora. Nozes. 

TITLE: Effect of the Brazilian Cardioprotective Diet and nuts on cardiometabolic 

parameters in post-acute myocardial infarction patients: a randomized clinical 

trial (DICA-NUTS study 

Abstract 
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Coronary artery disease (CAD) is the leading cause of death worldwide. Dietary 
patterns and functional foods can play an important role in the management of 
cardiovascular risk factors such as obesity and dyslipidemia, as well as in 
biomarkers of inflammation and oxidative stress. However, little is known about 
the effect of specific diets and nutrients on these parameters in individuals with 
acute myocardial infarction (AMI). The Brazilian Cardioprotective Diet (DicaBr) is 
based on the recommendations of the Brazilian nutritional guidelines and on an 
unique and entertaining nutritional education strategy. In a pilot study, this diet 
was effective in reducing blood pressure (intragroup) and body mass (between 
groups) in individuals with established cardiovascular disease (CVD). Among the 
18 patients analyzed so far, 13 of them are male, representing 72.2% of the study 
population and the average age of the volunteers was 58 years. Baseline 
characteristics showed a high value with regard to LDL-c 89.93 ± 50.05 mg / dL 
in the intervention group and 107 ± 37.91 mg / dL in the control group, a low HDL-
c value, 38, 38 ± 7.15 mg / dL and 37 ± 10.52 mg / dL in the intervention group 
and control group, respectively, and high triglyceride value, being 160.67 ± 
111.25 mg / dL and 156 ± 36.49 mg / dL. 

 
Keywords: Cardiovascular disease. Cardioprotective diet. Nuts. 
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TÍTULO: Representações sociais da maternidade elaboradas por mulheres 

gestantes, lactantes e que vivenciaram a gestação em privação de liberdade: 

plano de trabalho do discente bolsista 

Resumo 

Introdução: O período gestacional e a lactação durante a privação de liberdade 
no sistema prisional são processos delicados, complexos e marginalizados, 
oferecendo uma experiência de maternidade desagradável e aumentando os 
riscos. Objetivo: Analisar as representações sociais da maternidade, de 
mulheres gestantes, lactantes e que vivenciaram a gestação em privação de 
liberdade, no sistema prisional. Método: Trata-se de estudo qualitativo, ancorado 
nos pressupostos do Paradigma Teórico das Representações Socais, na 
vertente estrutural, realizado com 42 mulheres gestantes, lactantes e que 
vivenciaram a gestação no sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte, 
entre maio e setembro de 2019. Os dados foram analisados com processamento 
prototípico com auxílio do software Iramuteq. Resultados e discussões: Na 
análise, verificou-se que o termo indutor resultou em 420 evocações e 133 
palavras distintas. O núcleo central foi composto pelas palavras separação, 
tristeza, horrível e medo. As mulheres que viveram o período gestacional 
encarceradas apresentaram sentimentos e significados generalizados do "ser 
mãe na prisão", responsáveis por provocar o sofrimento vivenciado pela díade 
materna mãe-filho com a separação. Conclusão: Evidenciou-se a fragilização e 
a potencialização do aprisionamento, significando para as mulheres o sofrimento 
pela separação de suas crianças. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Gravidez. Lactação. Prisões. Prisioneiros. 

TITLE: SOCIAL REPRESENTATIONS OF MATERNITY DRAWN UP BY 

PREGNANT, LACTATING WOMEN WHO HAVE EXPERIENCED PREGNANT 

PREGNANCY 

Abstract 

Introduction: The gestational period and lactation during the deprivation of liberty 
in the prison system are delicate, complex and marginalized processes, offering 
an unpleasant maternity experience. Objective: To analyze the social 
representations of motherhood, of pregnant women, breastfeeding women and 
those who experienced pregnancy in deprivation of freedom, in the prison 
system. Method: Qualitative study, anchored on the assumptions of the 
Theoretical Paradigm of Social Representations, in the structural aspect, 
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conducted with 42 pregnant women, lactating women and who experienced 
pregnancy in the prison system of the State of Rio Grande do Norte, between 
May and September 2019. The data were analyzed with prototypical processing 
with the aid of the Iramuteq software. Results and discussions: In the analysis, it 
was found that the term inducer resulted in 420 evocations and 133 distinct 
words. The central core was composed of the words separation, sadness, 
horrible and fear. The women who lived in the gestational period incarcerated 
presented generalized feelings and meanings of "being a mother in prison", 
responsible for causing the suffering experienced by the mother-child dyad with 
the separation. Conclusion: The fragility and potentialization of imprisonment 
became evident, meaning for women the suffering of separation from their 
children. 
 
Keywords: Nursing. Pregnancy. Lactation. Prisons. Prisoners. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA RESPOSTA Th17 EM NEOPLASIAS DA TIREOIDE 

Resumo 

As patologias tireoidianas são cada vez mais frequentes. Dentre as mais 
comuns, estão: os carcinomas papilíferos da tireoide, adenomas foliculares, 
bócios coloides e tireoidites de Hashimoto. Tendo em vista a grande ocorrência 
destes agravos, este estudo se propôs a investigar e descrever as correlações 
histopatológicas e clínicas, e estudar a resposta Th17 nas neoplasias de tireoide. 
Para isso obtiveram-se dados referentes à idade, sexo e etnia dos pacientes, 
bem como cortes histológicos, corados em H&E, de 30 casos de CPT, 10 de AF, 
15 de BC e 15 de TH. Toda a extensão das lâminas foi avaliada nos aumentos 
de 40x, 100x e 400x, de modo a analisar a variante histológica, infiltrado 
inflamatório, estroma, invasões tumorais, dentre outras características. 
Pacientes pardos, do sexo feminino com faixa etária entre 40 e 59 anos em foram 
os mais atingidos pelas patologias tireoidianas. O infiltrado inflamatório 
apresentou-se difuso em AF (70%) e focal no CPT (75%) e BC (69,2%). Os casos 
de AF apresentaram estroma mais frouxo e escasso, enquanto o CPT e o BC 
apresentaram estroma mais abundante e denso. A posterior análise 
imunoistoquímica da resposta Th17, poderá elucidar os possíveis fatores 
relacionados ao desenvolvimento das lesões tireoidianas aqui estudadas. 
 
Palavras-chave: Carcinoma papilífero, Adenoma folicular, bócio colóide, 

Hashimoto 

TITLE: ANALYSIS OF TH17 RESPONSE IN THYROID NEOPLASMS 

Abstract 

Thyroid pathologies are increasingly common. Amongst the most common 
thyroid pathologies are papillary thyroid carcinomas (PTC), follicular adenomas 
(FA), colloid goiter (CG) and Hashimoto's thyroiditis (HT). In sight of the 
prevalence of these diseases, this study aimed to investigate and describe the 
histopathological and clinical correlations, furthermore understand the Th17 
response in thyroid neoplasms. We analysed histological sections, stained in 
H&E (in 40x, 100x e 400x augmentation) of 70 cases of CTP, FA, CG and HT to 
to outline an epidemiological profile for each pathology. The histological features 
such as histological variant, inflammatory infiltrate, stroma, tumor invasions 
presence were also characterized. Female, brown and middle aged patients (40 
- 69 years old) were the most affected group. The majority of FA cases (70%) 
exhibited diffuse inflammatory infiltrate, while PTC (75%) and CG (69,2%) cases 
exhibited focal inflammatory infiltrate. The majority of FA cases exhibited more 
loose and sparse stroma, while PTC and CG exhibited abundant and dense 
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stroma. Immunohistochemical analysis of the Th17 response, may elucidate the 
possible factors related to thyroid lesions development described in this study. 
 
Keywords: Papillary carcinoma, Follicular adenoma, colloid goiter, Hashimoto 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DA POLPA CONCENTRADA DE QUIPÁ (Tacinga 

inamoema) NA ELABORAÇÃO DE GELADO COMESTÍVEL 

Resumo 

 

O quipá, fruto da palma, é popularmente conhecido como gogóia, peló, cumbela 
e outras denominações. Encontrado no semiárido nordestino, porém com 
escassos estudos e conhecimentos referentes as suas características 
microbiológicas, físico-químicas e nutricionais. Por outro lado, o sorvete se 
caracteriza como um produto de fácil aceitação pela população além de 
compreender um alto valor nutricional. Desta forma o objetivo deste trabalho foi 
a elaboração de um sorvete de polpa concentrada de quipá para analisar sua 
aceitabilidade e agregar valor a um sub produto desvalorizado na região. 

 
 
Palavras-chave: sorvete, quipá, semiárido. 

TITLE: USE OF QUIPÁ (Tacinga inamoema) CONCENTRATED PULP IN THE 

EDIBLE ICE CREAM 

Abstract 

 

The palm fruit quipá is popularly known as gogóia, peló, cumbela and other 
names. Found in the Northeastern semi-arid region, but with excessive studies 
and knowledge regarding its microbiological, physical-chemical and nutritional 
characteristics. On the other hand, ice cream is characterized as a product that 
is easily accepted by the population in addition to having a high nutritional value. 
Thus, the objective of this work was to prepare a concentrated kippa pulp ice 
cream to analyze its acceptability and add value to a devalued by-product in the 
region. 

 
 
Keywords: ice cream, quipá, semiarid. 
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TÍTULO: ANÁLISE DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DO SUCO DOS FRUTOS DA 

MANGABA (Hancornia speciosa Gomes) FRENTE A INIBIÇÃO DOS EFEITOS 

TÓXICOS INDUZIDOS POR ENVENENAMENTO ESCORPIÔNICO 

Resumo 

 

Acidentes provocados por escorpiões são considerados como um grave 
problema de saúde pública devido a sua crescente incidência. No Brasil, o Tityus 
serrulatus é uma espécie de grande importância médica, principalmente em 
crianças e idosos, já que o envenenamento pode induzir grave edema pulmonar 
agudo, que é principal causa de morte das vítimas. O suco de fruta “Mangaba” 
(Hancornia speciosa Gomes) é popularmente utilizado no tratamento de diversas 
doenças de origem inflamatória. Diante desse contexto, o objetivo desse estudo 
foi avaliar o potencial anti-inflamatório do suco da fruta de H. speciosa através 
do modelo de edema pulmonar induzido pela peçonha de T. serrulatus (TsV) em 
camundongos. Os camundongos foram administrados com TsV (30 μg / kg, por 
via subcutânea) e foram tratados com dexametasona (2 mg / kg, 
intraperitonealmente) ou suco de mangaba (protocolos pré ou pós-tratamento, 
por via intragástrica a 100 e 200 mg / kg ), e 2 horas depois foram anestesiados 
para coleta de pulmão, para posteriores analises. Os resultados mostraram que 
o suco diminuiu o edema, os níveis de mieloperoxidase e a permeabilidade no 
tecido pulmonar. Como conclusão, estes resultados sugerem que o suco foi 
capaz de diminuir os efeitos inflamatórios induzidos pelo T. serrulatus, 
demonstrando que o uso do suco pode ser um potencial tratamento em casos 
graves de envenenamento por escorpião. 

 
 
Palavras-chave: Edema de pulmão. Tityus serrulatus. Fruto da mangaba. 

TITLE: ANALYSIS OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF MANGABA FRUIT 

JUICE (Hancornia speciosa Gomes) REGARDING THE INHIBITION OF TOXIC 

EFFECTS INDUCED BY SCORPIONIC ENVENOMING 

Abstract 
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Accidents caused by scorpions are considered a serious public health problem 
due to their increasing incidence. In Brazil, Tityus serrulatus is a species of great 
medical importance, especially in children and the elderly, since envenoming can 
induce severe acute pulmonary edema, which is the main cause of death for 
victims. The fruit juice “Mangaba” (Hancornia speciosa Gomes) is popularly used 
in the treatment of several pathologies of inflammatory origin. In this context, the 
objective of this study was to evaluate the anti-inflammatory potential of H. 
speciosa fruit juice using the pulmonary edema model induced by T. serrulatus 
venom (TsV) in mice. The mice were administered with TsV (30 μg / kg, 
subcutaneously) and were treated with dexamethasone (2 mg / kg, 
intraperitoneally) or mangaba juice (pre- or post-treatment protocols, 
intragastrically at 100 and 200 mg / kg), and 2 hours later they were anesthetized 
for lung collection, for later analysis. The results showed that the juice decreased 
the edema, the levels of myeloperoxidase and the permeability in the lung tissue. 
In conclusion, these results suggest that the juice was able to reduce the 
inflammatory effects induced by T. serrulatus, demonstrating that the use of the 
juice can be a potential treatment in severe cases of scorpion envenoming. 

 
 
Keywords: Lung edema. Tityus serrulatus. Mango fruit. 
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TÍTULO: Avaliação de conteúdo estomacal de peixes coletados no RN 

Resumo 

No começo de setembro de 2019 manchas de petróleo cru apareceram no litoral 
brasileiro, acometendo principalmente a costa nordestina. Esse material 
contaminou diferentes grupos taxonômicos marinhos, e as populações locais, 
bem como turistas estão inseguros quanto ao consumo de alimentos 
provenientes do ambiente marinho devido à provável contaminação por óleo. 
Diante desse cenário, o Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados, do 
Departamento de Morfologia, em parceria com os departamentos de Botânica e 
Zoologia e o Departamento de Ecologia, vem desenvolvendo análises do 
pescado e de invertebrados coletados no litoral do estado do Rio Grande do 
Norte. Sendo assim, a execução deste trabalho tem como objetivo avaliar o 
pescado consumido pela população, identificando alterações no conteúdo 
estomacal de diferentes espécies de peixes coletados em praias afetadas por 
derramamento de petróleo no RN. O projeto teve sua etapa inicial (setembro-
março) realizada presencialmente, com análises laboratoriais macro e 
microscópicas, mas devido à pandemia do vírus Sars-Cov-2, todas as atividades 
presenciais tiveram que ser suspensas. A partir de então, o plano de trabalho foi 
reorganizado e foi iniciada uma etapa remota. Foi realizado um extenso 
levantamento bibliográfico sobre uma fauna oleada e métodos de análise de 
conteúdo estomacal. Está sendo elaborado ainda um Protocolo de Análises de 
Pescados e Invertebrados Oleados, a ser publicado como resultado do Projeto 
em desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: contaminação; petróleo; cadeia trófica; conteúdo estomacal; 

peixes 

TITLE: Evaluation of stomach content of fish collected in RN 

Abstract 

In early September 2019 crude oil patches appeared on the Brazilian coast, 
affecting mainly the northeastern coast. This material has contaminated different 
marine taxonomic groups, and local people as well as tourists are unsure about 
the consumption of food from the marine environment due to the likely 
contamination by oil. Given this scenario, the Vertebrate Morphophysiology 
Laboratory, of the Department of Morphology, in partnership with the 
departments of Botany and Zoology and the Department of Ecology, has been 
developing analyzes of fish and invertebrates collected on the coast of the state 
of Rio Grande do Norte. Therefore, the execution of this work aims to evaluate 
the fish consumed by the population, identifying changes in the stomach content 
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of different species of fish collected on beaches affected by oil spills in RN. The 
initial stage of the project (September-March) was carried out in person, with 
macro and microscopic laboratory analysis, but due to the pandemic of the Sars-
Cov-2 virus, all in-person activities had to be suspended. Since then, the work 
plan has been reorganized and a remote stage has started. An extensive 
bibliographic survey on oiled fauna and methods of stomach content analysis was 
carried out. A Protocol for Analysis of Oiled Fish and Invertebrates is still being 
prepared, to be published as a result of the Project under development. 
 
Keywords: Contamination; Petroleum; trophic chain; stomach contents; fish 
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TÍTULO: Qualidade de vida em pacientes com IC em tratamento oncológico 

Resumo 

As doenças cardiovasculares constituem hoje a principal causa de mortalidade 
relacionada a agravos de saúde no país. Sua prevalência em pacientes com 
câncer é destacável devido à associação da terapêutica antineoplásica com o 
fenômeno de cardiotoxicidade, que leva a disfunção ventricular e pode provocar 
Insuficiência Cardíaca (IC). Neste estudo, foi realizada a descrição de uma 
coorte de pacientes submetidos a tratamento oncológico que evoluíram com 
Insuficiência Cardíaca. Foram obtidos 22 registros, nos quais 68.2% das 
pacientes eram mulheres, 59% tinham câncer de mama, 18.2% doenças 
mieloproliferativas e 9.1% neoplasia neuroendócrina. O risco de cardiotoxicidade 
era muito alto em 63.6% dos participantes, alto em 13.6% e baixo em 9.1%. A IC 
era classificada com fração de ejeção preservada em 59%, fração de ejeção 
intermediária em 9.1% e fração de ejeção reduzida em 18.2%. Classe Funcional 
(CF, NYHA) era 1 em 72.8% e 2 em 18.2%. A aplicação de ferramentas validadas 
para mensurar Qualidade de Vida em pacientes com IC (Minnesota Living With 
Heart Failure Questionnaire e Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) 
demonstraram sua deterioração quando realizada estratificação de acordo com 
tipo de IC ou CF, indicando que há comprometimento da IC nos pacientes com 
câncer. 

 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Qualidade de vida. Cardiotoxicidade. 

Câncer. 

TITLE: Quality of life in patients with HF undergoing oncological treatment 

Abstract 

Cardiovascular diseases are today the main cause of mortality related to health 
problems in the country. Its prevalence in cancer patients is remarkable due to 
the association of antineoplastic therapy with the phenomenon of cardiotoxicity, 
which leads to ventricular dysfunction and can cause Heart Failure (HF). In this 
study, a cohort of patients undergoing cancer treatment who progressed with 
heart failure was described. 22 answers were obtained, in which 68.2% of the 
patients were women, 59% had breast cancer, 18.2% myeloproliferative diseases 
and 9.1% neuroendocrine neoplasia. The risk of cardiotoxicity was very high in 
63.6% of the participants, high in 13.6% and low in 9.1%. HF was classified with 
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preserved ejection fraction at 59%, intermediate ejection fraction at 9.1% and 
reduced ejection fraction at 18.2%. Functional Class (CF, NYHA) was 1 at 72.8% 
and 2 at 18.2%. The application of validated tools to measure Quality of Life in 
patients with HF (Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire and Kansas 
City Cardiomyopathy Questionnaire) demonstrated its deterioration when 
stratification according to type of HF or HF was performed, indicating that HF is 
compromised in patients with cancer. 

 
Keywords: Heart failure. Ventricular function. Cardiotoxicity. Cancer. 
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TÍTULO: Polimorfismo nos introns autocatalíticos dos genes mitocondriais COX1 

e COB de Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii e sua associação com 

genótipos e susceptibilidade a antifúngicos 

Resumo 

 

Cryptococcus neoformans e C. gattii são complexos de espécies fúngicas 
patogênicas cujos perfis de virulência e susceptibilidade a antifúngicos podem 
variar em cada espécie segundo o genótipo, senso necessário um diagnóstico 
genótipo-específico. Para tal, os íntrons autocatalíticos do grupo I (IGI) são 
candidatos a marcadores moleculares, já que possuem polimorfismos quanto a 
sua presença e sequência. Além disso, seu auto-splicing é vital para a 
sobrevivência dos fungos, o que os torna alvos terapêuticos. Objetivamos então 
avaliar a presença desses IGI nos genes mitocondriais COX1 e COB em 
diferentes isolados e verificar sua associação com genótipos e susceptibilidade 
antifúngica. Por meio de PCR, sequenciamento e análise filogenética um novo 
intron foi detectado no gene COX1 e observamos polimorfismo compartilhado 
entre diferentes genótipos no que se refere ao tamanho e sequencia dos IGI, o 
que pode ser devido a um polimorfismo ancestral compartilhado ou à eventuais 
transferências horizontais. Portanto, tais elementos não são bons marcadores 
moleculares para distinguir as espécies crípticas de Cryptococcus. Apesar disso, 
foi observada uma interessante relação entre os genótipos considerados mais 
virulentos e uma menor quantidade de introns autocatalíticos, um possível 
indicativo de que tais elementos não sejam meros parasitas genômicos. A 
relação entre a presença desses introns e a susceptibilidade à drogas ainda será 
averiguada. 
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Antifúngicos. 

TITLE: Polymorphism in mitochondrial introns of the COX1 and COB genes from 

Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii and their association with 
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Cryptococcus neoformans and C. gattii are species complexes of fungal 
pathogens whose virulence and antifungal susceptibility profiles may vary among 
their genotypes, so that a genotype-specific diagnosis is necessary. For such 
task, group I autocatalytic introns (GII) are potential candidates because they are 
polymorphic both for their presence and sequence. Besides, their auto-splicing is 
vital for fungal survival, which makes them therapeutic targets. So, we aimed to 
evaluate the presence of GII in the mitochondrial genes COX1 and COB in 
different isolates and verify their relation to genotype and antifungal susceptibility. 
By means of PCR, sequencing and phylogenetic analysis one new intron was 
described in the COX1 gene and we observed polymorphisms shared among and 
within the different genotypes, probably due to a shared ancestral polymorphism 
or horizontal transfers. Therefore these elements are not good molecular markers 
for the distinction of cryptic species in Cryptococcus. Despite that, an interesting 
association was observed between the genotypes known as the most virulents 
and the low number of introns, a possible indication that these elements are not 
mere genomic parasites. The relation between GII presence and antifungal 
susceptibility will be evaluated soon. 

 
 
Keywords: Cryptococcosis. Group I introns. Genotypes. COB1. COX1. 

Antifungals. 
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TÍTULO: VIABILIDADE DA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS APLICADA 

A INJETÁVEIS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO: UM ESTUDO 

BASEADO EM VALOR 

Resumo 

A particularidade dos pacientes neonatais em relação aos tratamentos 
medicamentosos é uma grande problemática para os centros hospitalares, pelo 
fato dos neonatos apresentarem diferentes características na metabolização dos 
fármacos. Sendo assim, tem como objetivo analisar a viabilidade da 
implementação de uma Farmacotécnica Hospitalar na Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), nos moldes da RDC 67/2007, aplicada a unitarização de 
injetáveis na UTI-NEONATAL. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo 
e analítico com abordagem qualitativa e quantitativa. A amostra do estudo incluiu 
crianças internadas na UTI-NEONATAL da Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC), no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, de ambos os gêneros, tendo 
como critério de inclusão ter pelo menos um medicamento injetável prescrito e, 
de exclusão, os que que não tinham nenhum medicamento injetável prescrito. 
Foi possível fazer essa análise por meio de coleta de dados das informações 
obtidas no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU) que possui 
um relatório sobre os pacientes internados na Maternidade Escola Januário 
Cicco no período especificado. Com esse estudo pôde constatar que os 
resultados foram positivos no ponto de vista farmacoeconômico, levando em 
consideração a implementação de uma CMIV na MEJC para a manipulação dos 
medicamentos injetáveis dos pacientes internados na UTIN. A economia seria 
equivalente a 38,62%, o que corresponde a R$ 29.881,23. 
 
Palavras-chave: Central de Misturas Intravenosas;Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal 

TITLE: FEASIBILITY OF DRUG UNITARIZATION APPLIED TO INJECTABLES 

IN SCHOOL MATERNITY JANUÁRIO CICCO: A VALUE-BASED STUDY 

Abstract 

 

The particularity of neonatal patients in relation to drug treatments is a major 
problem for hospital centers, because neonates have different characteristics in 
the metabolization of drugs. Therefore, it aims to analyze the feasibility of 
implementing a Hospital Pharmacotechnics at the Januário Cicco Maternity 
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School (MEJC), along the lines of RDC 67/2007, applied to the unitization of 
injectables in the ICU-NEONATAL. This is a cross-sectional, retrospective and 
analytical study with a qualitative and quantitative approach. The study sample 
included children admitted to the ICU-NEONATAL of the Maternidade Escola 
Januário Cicco (MEJC), from 01/01/2018 to 12/31/2018, of both genders, with the 
inclusion criterion having at least one medication prescribed injectable and, in 
exclusion, those who had no prescribed injectable medication. It was possible to 
carry out this analysis by collecting data from the information obtained in the 
Management Application for University Hospitals (AGHU) that has a report on the 
patients admitted to the Januário Cicco Maternity School in the specified period. 
With this study, it was possible to verify that the results were positive from a 
pharmacoeconomic point of view, taking into account the implementation of a 
CMIV in the MEJC for the handling of injectable drugs for patients admitted to the 
NICU. The savings would be equivalent to 38.62%, which corresponds to R $ 
29,881.23. 

 
 
Keywords: Central of Intravenous Mixtures; Neonatal Intensive Care Unit 
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TÍTULO: Avaliação da associação da vitamina D com o desenvolvimento da pré-

eclâmpsia e de proteínas dos exossomos urinários como marcadores da doença 

Resumo 

A pré-eclâmpsia (PE) é uma doença específica da gravidez caracterizada por 
hipertensão, e que frequentemente cursa com proteinúria. Diversos fatores de 
risco vêm sendo associados com a PE, dentre eles estão a hipertensão crônica, 
o Diabetes mellitus e extremos da idade materna. Além disso, a associação da 
deficiência de vitamina D tem sido estudada, com indícios de atuação desta 
vitamina na invasão trofoblástica e imunomodulação, bem como no controle da 
pressão arterial e na proteinúria. Diversas evidências sugerem que tanto os 
podócitos quanto às proteínas específicas de podócitos estão presentes na urina 
de gestantes com diagnóstico de PE. Com isso, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o estado nutricional de vitamina D e caracterizar o perfil da expressão das 
proteínas WT-1, nefrina e podocina presentes nos exossomos urinários de 
gestantes com PE a fim de investigar o potencial papel destes biomarcadores no 
diagnóstico da doença. Metodologia: Até o presente momento foram incluídas 
no estudo 10 gestantes com PE (grupo PE) e 10 gestantes normotensas (Grupo 
controle - GC). Foram coletadas amostras de sangue periférico, para avaliar os 
parâmetros bioquímicos, incluindo a vitamina D, e de urina, para a avaliação das 
proteínas associadas aos podócitos. Resultados: o grupo PE apresentou valores 
elevados dos analitos bioquímicos assim como um aumento da relação 
nefrina:creatinina. Conclusão: a proteína nefrina pode vir a ser utilizada como 
marcadores da doença. 
 
Palavras-chave: Pré-eclâmpsia; Podócitos ; Vitamina D; 

TITLE: Evaluation of the association of vitamin D with the development of 

preeclampsia and urinary exosome proteins as disease markers 

Abstract 

 

Pre-eclampsia (PE) is a specific pregnancy disease characterized by 
hypertension, which often leads to proteinuria. Several risk factors have been 
associated with PE, among them are chronic hypertension, Diabetes mellitus and 
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extremes of maternal age. In addition, the association of vitamin D deficiency has 
been studied, with evidence of its effect on trophoblastic invasion and 
immunomodulation, as well as on blood pressure control and proteinuria. Several 
evidences suggest that both podocytes and specific podocyte proteins are 
present in the urine of pregnant women diagnosed with PE. Thus, the aim of this 
work was to evaluate the nutritional status of vitamin D and to characterize the 
expression profile of the WT-1, nephrine and podocin proteins present in the 
urinary exosomes of pregnant women with PE in order to investigate the potential 
role of these biomarkers in the diagnosis of this disease. Methodology: To date, 
10 pregnant women with PE (PE group) and 10 normotensive pregnant women 
(Control group - CG) have been included in the study. Peripheral blood samples 
were collected to evaluate biochemical parameters, including vitamin D, and 
urine, to evaluate proteins associated with podocytes. Results: the PE group 
showed high values of biochemical analytes as well as an increase in the 
nephrine: creatinine ratio. Conclusion: the nephrine protein may come to be used 
as markers of the disease. 

 
 
Keywords: Preeclampsia; Podocytes; Vitamin D; 
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TÍTULO: Análise dos níveis de metilação das regiões genômicas relevantes para 

o diagnóstico molecular da Síndrome de Silver-Russell 

Resumo 

 

A metilação do DNA representa um mecanismo molecular sofisticado para 
anotar informação genética. Portanto, embora todos os tipos de células do corpo 
contêm a mesma sequência de DNA, seus padrões de metilação são diferentes. 
Alterações no padrão de metilação nas regiões de controle de imprinting ICR1 e 
ICR2 estão associadas a Síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW) e Síndrome 
de Silver-Russell (SSR). Um número significativo de pacientes de SRS e SBW 
não tem um diagnóstico laboratorial. Um motivo preocupante é que os testes 
moleculares atuais, que pretendem confirmar essas síndromes, têm baixa 
cobertura de regiões críticas, como o ICR1 e o ICR2, e existem apenas 5 sondas 
Illumina 450K para serem aplicadas nas duas regiões. Além disso, não levam 
em consideração a idade dos pacientes. A hipótese para este estudo é de que o 
nível de metilação na região 11p15, seja influenciado pela idade, o que pode 
contribuir para diminuir a precisão no diagnóstico molecular de SSR e SBW. 
Neste estudo, contamos com um grande conjunto de dados disponível no banco 
de dados do Methbank, para explorar o padrão de metilação no lócus 11p15.5, 
e usamos o software estatístico RStudio para as análises descritivas. 

 
 
Palavras-chave: Metilação do DNA. Síndrome de Silver-Russell (SSR). Região 

11p15. 

TITLE: Analysis of methylation levels of genomic regions relevant to the 

molecular diagnosis of Silver-Russell Syndrome. 

Abstract 

 

DNA methylation represents a sophisticated molecular mechanism for annotating 
genetic information. Therefore, although all cell types of the body contain the 
same DNA sequence, their methylation patterns are different. Changes in the 
methylation pattern in the ICR1 and ICR2 imprinting control regions are 
associated with Beckwith-Wiedemann Syndrome (BWS) and Silver-Russell 
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Syndrome (SRS). A meaningful number of RSS and BWS patients do not have a 
laboratory diagnosis. A worrisome reason is that the current molecular tests, 
which intended to confirm those syndromes, have low coverage of critical regions, 
such as the ICR1 and ICR2, and there are only 5 Illumina 450K probes to be 
applied to both regions. Also, it does not take into account the age of the patients. 
The hypothesis for this study is that the methylation level at 11p15.5 is influenced 
by age, what may contribute to decrease accuracy in the molecular diagnosis of 
SRS and BWS. In this study, we count on a large dataset available in the 
Methbank database, to explore the methylation pattern on 11p15.5, and we use 
the RStudio statistical software for descriptive analysis. 

 
 
Keywords: DNA Methylation. Silver-Russell Syndrome (SRS). 11p15 region. 
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TÍTULO: Avaliação das técnicas utilizadas no diagnósticos molecular da 

Síndrome de Silver-Russell 

Resumo 

A expressão de genes sob imprinting genômico é regulada com base no padrão 
de metilação das Regiões de Controle de Imprinting (ICRs). A síndrome de 
Silver-Russell (SSR), uma rara desordem de imprinting, resulta principalmente 
da Dissomia Uniparental Materna do cromossomo 7 (mUPD7) e da 
hipometilação em ICR1. Porém, em torno de 40% das pessoas com a suspeita 
clínica ainda não tem uma causa molecular identificada. Entre os vários métodos 
de análise de metilação, o MS-MLPA, mesmo apresentando diversas limitações, 
é responsável por cerca de 80% dos testes moleculares. Diante disso, nosso 
objetivo foi identificar as regiões do genoma alteradas na SSR e as utilizadas 
como alvo dos diferentes testes de diagnóstico molecular da síndrome, a fim de 
direcionar as análises moleculares para regiões mais adequadas. Para isso, 
revisamos a literatura e exploramos as regiões genômicas afetadas na SSR 
utilizando os bancos de dados do GenBank (NCBI), Ensembl e UCSC. Como 
resultado, identificamos na literatura 10 Regiões Diferencialmente Metiladas 
(DMRs) em 11p15.5 e constatamos que o MS-MLPA possui baixa taxa de 
detecção (~20%) e não cobre as DMRs, enquanto o Pirossequenciamento tem 
maior sensibilidade e analisa duas das dez DMRs. Logo, é notória a necessidade 
de aperfeiçoamento nos métodos atuais de diagnóstico molecular da SSR. 
 
Palavras-chave: Imprinting. Síndrome de Silver-Russell. Diagnóstico molecular. 

MS-MLPA 

TITLE: Evaluation of techniques used in the molecular diagnosis of Silver-Russell 

Syndrome. 

Abstract 

The expression of genes under genomic imprinting is regulated based on the 
methylation pattern of the Imprinting Control Regions (ICRs). Silver-Russell 
syndrome (SRS), a rare imprinting disorder, results mainly from Maternal 
Uniparental Disomy of chromosome 7 (mUPD7), and hypomethylation in ICR1. 
However, around 40% of people with clinical suspicion still do not have an 
identified molecular cause. Among the various methods of methylation analysis, 
MS-MLPA, despite having several limitations, is responsible for about 80% of 
molecular tests. Therefore, our objective was to identify the regions of the 
genome altered in the SSR, and those used as the target of the different 
molecular diagnostic tests of the syndrome, to direct the molecular analyzes to 
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more suitable regions. For this purpose, we reviewed the literature and explored 
the genomic regions affected in SSR using the GenBank (NCBI), Ensembl, and 
UCSC databases. As a result, we identified in the literature 10 Differently 
Methylated Regions (DMRs) at 11p15.5, found that the MS-MLPA has a low 
detection rate (~20%) and does not cover DMRs, while Pyrosequencing has 
greater sensitivity and analyzes two of the ten DMRs. Wherefore, there is a clear 
need for improvement in current methods of molecular diagnosis of SSR. 
 
Keywords: Imprinting. Silver-Russell syndrome. Molecular diagnosis. MS-MLPA. 
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TÍTULO: Realização de um programa de exercícios domiciliares sobre os 

sintomas motores e não-motores de indivíduos com doença de Parkinson 

Resumo 

Algumas alterações na região do tronco de indivíduos com a doença de 
Parkinson (DP) parecem relacionar-se com sintomas de natureza motora e não 
motora, como, por exemplo, o equilíbrio postural, a marcha e a constipação 
intestinal (CI). O presente trabalho objetivou avaliar os efeitos de um programa 
de exercícios domiciliares direcionados à região do tronco sobre sintomas 
motores e não-motores de indivíduos com DP. A pesquisa foi um ensaio clínico 
controlado e randomizado, no qual 28 indivíduos com DP, foram aleatorizados 
em Grupo Controle (GC, n= 14) e Grupo Experimental (GE, n= 14). E realizaram 
um protocolo específico de exercícios domiciliares diariamente (três vezes por 
dia) por três semanas consecutivas. Os participantes foram avaliados no tempo 
on da medicação antes do início das intervenções, imediatamente após e 30 dias 
após o término das intervenções, quanto às medidas de desfecho: função 
intestinal/CI (Escala de Bristol e questionário The Bowel Function in the 
Community - BFC); variáveis cinemáticas da marcha (Qualisys Motion Capture 
System®); variáveis do equilíbrio postural (plataforma de força); qualidade de 
vida (Parkinson Disease Questionnaire-39 - PDQ-39). Não houve interação 
tempo*grupo, e não houve alterações do desfecho ao longo do tempo para as 
variáveis analisadas. Somente os dados referentes ao BFC demonstraram 
interação significativa tempo*grupo. Os achados reforçam a necessidade de 
mais estudos abordando a temática. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Protocolo domiciliar, Constipação 
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TITLE: EFFECTS OF A HOUSEHOLD EXERCISE PROGRAM ON MOTOR AND 

NON-MOTOR SYMPTOMS IN INDIVIDUALS WITH PARKINSON'S DISEASE: 

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 

Abstract 

Some changes in the trunk region of individuals with Parkinson's disease (PD) 
seem to be related to symptoms of motor and non-motor nature, such as, for 
example, postural balance, gait and constipation (IC). The present study aimed 
to evaluate the effects of a home exercise program aimed at the trunk region on 
motor and non-motor symptoms of individuals with PD. The research was a 
controlled and randomized clinical trial, in which 28 individuals with PD were 
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randomized into a Control Group (CG, n = 14) and an Experimental Group (GE, 
n = 14). And they performed a specific protocol of home exercises daily (three 
times a day) for three consecutive weeks. Participants were evaluated at the time 
of medication before the start of interventions, immediately after and 30 days after 
the end of interventions, regarding outcome measures: bowel function / IC (Bristol 
scale and The Bowel Function in the Community - BFC questionnaire ); kinematic 
gait variables (Qualisys Motion Capture System®); variables of postural balance 
(force platform); quality of life (Parkinson Disease Questionnaire-39 - PDQ-39). 
There was no time * group interaction, and there were no changes in the outcome 
over time for the variables analyzed. Only the data referring to BFC showed 
significant interaction time * group. The findings reinforce the need for further 
studies addressing the theme. 
 
Keywords: Parkinson's disease, Home protocol, Intestinal constipation 
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TÍTULO: Uso de sementes de moringa (Moringa oleifera Lam.) para clarificação 

de cerveja artesanal de acerola elaborada a partir do resíduo da indústria de 

polpa de frutas 

Resumo 

 

Para mudar o cenário de desperdício, propomos utilizar resíduo de indústria de 
polpa de frutas na elaboração de cerveja artesanal, já que resíduos de polpa de 
frutas contêm uma quantidade significativa de açúcares, além de algumas 
características funcionais. Este trabalho tem a intenção de verificar o poder de 
clarificação da moringa e a possibilidade de uso na clarificação da cerveja em 
cervejas artesanais. Caso haja um resultado positivo, servir de base a outros 
trabalhos que venham a avaliar a segurança alimentar da espécie e assim, 
viabilizar seu uso na indústria cervejeira ou outros processos de clarificação. 
Foram realizados ensaios com água barrenta de rio adicionada com sementes 
da moringa. Os resultados demonstraram que ocorreu uma diminuição da a 
turvação da água em relação a água não tratada. Com a cerveja, o ensaio foi 
repetido com amostras de cerveja tratadas com e sem sementes de moringa. 
Apesar dos resultados promissores com a clarificação da água, o mesmo 
procedimento, quando aplicado à cerveja não se mostrou efetivo, não mostrando 
nenhuma mudança perceptível ao produto. São necessários mais estudos, pois, 
depois de analisar a bibliografia, fica evidente que as sementes de moringa 
possuem várias aplicações possíveis, diferentes da que foi testada neste 
experimento. 

 
 
Palavras-chave: Moringa oleífera. Clarificação. Coagulação. Cerveja. 

TITLE: Title: Moringa seeds (Moringa oleifera Lam.) use for clarification of acerola 

craft beer made from the residue of the fruit pulp industry 

Abstract 

 

To change the waste scenario, we propose to use fruit pulp industry residues in 
the production of craft beer, since fruit pulp residues contain a significant amount 
of sugars, in addition to some functional characteristics. This work intends to 
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verify the clarifying power of the moringa and the possibility of use in clarifying 
craft beer. If a positive result, serve as a basis for other studies, thus, enable its 
use in the brewing industry or other clarification processes. Tests were carried 
out with muddy river water added with moringa seeds. The results showed that 
there was a decrease in the turbidity of the water in relation to untreated water. 
With the beer, the test was repeated with samples of beer treated with and without 
morgana seeds. Despite the promising results with water clarification, the same 
procedure, when applied to beer, was not effective, showing no noticeable 
change to the product. Further studies are needed because, after analyzing the 
bibliography, it is evident that moringa seeds have several possible applications, 
different from what was tested in this experiment. 

 
 
Keywords: Moringa. Clarification. Coagulation. Beer. 
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TÍTULO: Avaliação da composição centesimal e sensorial de carne de catetos 

(Pecary tajacu) jovens criados em cativeiro. 

Resumo 

 

A criação de animais silvestres como nova alternativa para a produção de 
alimento vem aumentando no Brasil, trazendo inúmeros benefícios nos âmbitos 
econômico, social e ambiental. Dentre as espécies silvestres mais utilizadas, 
destaque-se o cateto (Pecari tajacu), animal rústico com bom desempenho 
zootécnico, grande aceitabilidade e valorização de seus produtos (carne e 
couro). A carne, é amplamente difundida, porém estudos detalhados sobre a 
composição centesimal e sensorial são escassos. Assim, o presente estudo 
propôs realizar tais análises, utilizando 10 catetos (cinco de cada sexo) com 5 
meses de idade. Entretanto, não foi possível realizar as análises, devido a 
suspensão das atividades presenciais (inclusive laboratoriais) por tempo 
indeterminado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em resposta à 
pandemia do novo COVID-19. Assim, o material (carne de cateto) foi obtido e 
encontra-se armazenado para análise futura. Com base na atualização 
bibliográfica sobre a temática, foi observado um excelente potencial da carne de 
cateto jovens pela qualidade nutricional (baixa quantidade de gorduras, elevado 
teores de proteína e ácidos graxos insaturados) que a carne desses animais 
adultos mostrou em outros estudos. 

 
 
Palavras-chave: Animais silvestres; Pecari tajacu; Composição e qualidade da 

carne. 

TITLE: Evaluation of the centesimal and sensory composition of meat from young 

collared peccary (Pecari tajacu) raised in captivity. 

Abstract 
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The creation of wild animals as a new alternative for food production has been 
increasing in Brazil, bringing countless benefits in the economic, social and 
environmental spheres. Among the most used wild species, the catettus (Pecari 
tajacu) stands out, a rustic animal with good zootechnical performance, great 
acceptability and appreciation of its products (meat and leather). Meat is 
widespread, but detailed studies on the chemical and sensory composition are 
scarce. Thus, the present study proposed to carry out such analyzes, using 10 
collectors (five of each sex) at 5 months of age. However, it was not possible to 
carry out the analyzes, due to the suspension of classroom activities (including 
laboratory) for an indefinite period at the Federal University of Rio Grande do 
Norte, in response to the pandemic of the new COVID-19. Thereby, the material 
(collared peccary’s meat) was obtained and is stored for future analysis. Based 
on the bibliographic update on the subject, an excellent potential was observed 
for young collared peccary meat due to its nutritional quality (low amount of fats, 
high levels of protein and unsaturated fatty acids) that the meat of the adult 
animals has shown in other studies. 

 
 
Keywords: Wild animals; Pecari tajacu; Meat composition and quality. 
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TÍTULO: Analisando os impactos das PICS no processo saúde-doença em 

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

Resumo 

 

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

 
 
Palavras-chave: PICS, inovação tecnológica, SUS. 

TITLE: MAPPING THE PICS AND THEIR IMPACTS ON THE HEALTH-

DISEASE PROCESS IN USERS OF THE REFERENCE CENTER IN 

INTEGRATIVE PRACTICES OF SMS/NATAL/RN. 

Abstract 

 

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

 
 
Keywords: PICS,technological innovation,SUS.PICS, technological innovation, 
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TÍTULO: História oral, memória e trajetória docente em educação física: uma 

revisão de literatura de 2009 a 2019 

Resumo 

No ano de 2019 a Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) comemora 70 anos de 
existência no município de Macaíba. Diante desse contexto histórico e 
comemorativo, abre-se uma oportunidade para investigar sobre as memórias e 
as trajetórias profissionais dos professores de Educação Física dessa escola, 
reconhecendo as transformações ocorridas dos saberes, discursos e práticas 
dos três professores de educação física que iniciaram sua trajetória nessa escola 
na década de 1980 e 1990. Assim, nossos objetivos são a) mapear as pesquisas 
sobre história oral, trajetória profissional e memória em educação física; b) 
identificar as possibilidades de pesquisa em história oral, trajetória profissional e 
memória em educação física;e c)verificar os fundamentos epistemológicos e 
teóricos dessas pesquisas. Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica 
onde focamos nos principais periódicos da Educação Física que possuem alta 
classificação Qualis-Capes, em suas publicações dos últimos cinco anos (2015-
2019), e recebem pesquisas advindas das ciências humanas, a saber: Moviment 
(A2), Revista Brasileira de Ciências do Esporte(B1) e Pensar a Prática(B2). Por 
fim, concluímos que nossa pesquisa é relevante uma vez que a maioria desses 
estudos são elaborados e discutidos no eixo Sul-Sudeste, poucos pesquisadores 
utilizaram da história oral como metodologia, e que realizar esse mapeamento é 
aprender com os pesquisadores mais experientes o ofício da pesquisa sobre 
trajetória profissional em educação física. 
 
Palavras-chave: Educação Física, revisão de literatura, trajetória profissional. 

TITLE: Body literature review and memories of physical education at jundiaí 

agricultural school. 

Abstract 

In 2019 the Jundiaí Agricultural School (EAJ) celebrates 70 years of existence in 
the municipality of Macaíba. Faced with this historical and commemorative 
context, an opportunity opens up to investigate the memories and professional 
trajectories of Physical Education teachers at this school, recognizing the 
transformations that occurred the knowledge, discourses and practices of the 
three physical education teachers who started their trajectory in this school in the 
1980s and 1990s. Thus, our objectives are a)to map research on oral history, 
professional trajectory and memory in physical education; b)to identify the 
possibilities of research in oral history, professional trajectory and memory in 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 880 

 

physical education; and c)verify the epistemological and theoretical foundations 
of these researches. To this end, we conducted a bibliographic search where we 
focus on the main Physical Education journals that have a high Qualis-Capes 
classification, in their publications of the last five years(2015-2019), and receive 
research from the humanities, namely: Movimento (A2 ), Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte(B1) and Pensar a prática(B2). Finally, we conclude that our 
research is relevant since most of these studies are elaborated and discussed in 
the South-Southeast axis, few researchers used oral history as a methodology, 
and that to carry out this mapping is to learn from the most experienced 
researchers the craft of research on professional trajectory in physical education. 
 
Keywords: Physical Education, literature review, professional trajectory. 
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TÍTULO: Expressão gênica e proteica no câncer de tireoide 

Resumo 

O câncer de tireoide (CT) é o tumor endócrino mais comum e corresponde a 1% 
de todas as neoplasias malignas. O número de casos diagnosticados vem 
aumentando e estima-se que surjam 212 mil novos casos anuais no mundo. 
Nosso grupo realizou um estudo de associação de SNPs com o risco de 
desenvolvimento de CT na população do Rio Grande do Norte, no qual foram 
identificados 23 SNPs associados ao risco de desenvolvimento da doença e 13 
SNPs associados. Por isso, o presente projeto busca validar este painel de 36 
SNPs a serem utilizados na clínica como biomarcadores de diagnóstico precoce, 
diferencial e de prognóstico de CT em 381 indivíduos com esta neoplasia, 381 
indivíduos com nódulos benignos da tireoide e 381 indivíduos livres de doença 
da tireoide. Adicionalmente, será analisado o impacto destes SNPs na expressão 
dos genes nos quais estas variantes estão localizadas, bem como a expressão 
proteica dos genes associados. Será utilizado sangue venoso para realizar a 
avaliação da expressão gênica, e soro para avaliação da expressão proteica. O 
painel de SNPs será validado empregando ferramentas estatísticas que irão 
mensurar a especificidade, sensibilidade e acurácia dessas variantes gênicas 
como biomarcadores. Espera-se ao fim do estudo, a obtenção de um painel de 
SNPs validado, para ser implantado na clínica como biomarcadores de 
predisposição e prognóstico, melhorando assim o diagnóstico clínico e 
diminuindo a necessidade de procedimentos invasivos. 
 
Palavras-chave: Câncer; tireoide; biomarcadores; SNPs; predisposição; 

prognóstico. 

TITLE: Gene and protein expression in thyroid cancer 

Abstract 

Thyroid cancer (TC) is the most common endocrine tumor and accounts for 1% 
of all malignancies. The number of diagnosed cases has been increasing and it 
is estimated that 212 thousand new cases will appear worldwide each year. Our 
group carried out a study of the association of SNPs with the risk of developing 
TC in the population of Rio Grande do Norte, in which 23 SNPs associated with 
the risk of developing the disease and 13 associated SNPs were identified. 
Therefore, the present project seeks to validate this panel of 36 SNPs to be used 
in the clinic as biomarkers of early, differential and prognosis of TC in 381 
individuals with this neoplasm, 381 individuals with benign thyroid nodules and 
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381 disease-free individuals thyroid. Additionally, the impact of these SNPs on 
the expression of the genes in which these variants are located will be analyzed, 
as well as the protein expression of the associated genes. Venous blood will be 
used to evaluate gene expression, and serum to evaluate protein expression. The 
SNP panel will be validated using statistical tools that will measure the specificity, 
sensitivity and accuracy of these gene variants as biomarkers. It is expected at 
the end of the study, to obtain a validated panel of SNPs, to be implanted in the 
clinic as biomarkers of predisposition and prognosis, thus improving the clinical 
diagnosis and reducing the need for invasive procedures. 
 
Keywords: Cancer; thyroid; biomarkers; SNPs; predisposition; prognosis. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E USO DE TECNOLOGIAS 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS IDOSOS 

Resumo 

Introdução: O crescente processo de envelhecimento que a sociedade apresenta 
nos últimos tempos infere preocupações quanto à qualidade de vida destes. Por 
esse motivo, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são uma 
importante estratégia para promoção da saúde, principalmente no que se refere 
ao bem estar social e mental dos idosos. Objetivo: Analisar as características 
sociodemográficas e a qualidade de vida dos idosos após aplicação de 
intervenções voltadas para a interação com as Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Método: Trata-se de um estudo comparativo, analítico, 
experimental e quantitativo. Foram avaliados 120 idosos, sendo 60 do grupo 
intervenção e 60 do grupo controle. Na coleta de dados foram utilizados os 
seguintes instrumentos: Formulário de caracterização sociodemográfica e o 
Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36). As intervenções 
relacionadas às TICs foram: simulação de um mercado, bingo dos alimentos, 
introdução a tecnologias e receitas saudáveis na internet. Resultados e 
Discussões: As intervenções propostas para o grupo intervenção apresentaram 
piora significativa no domínio dor da qualidade de vida e melhora significativa 
nos domínios: estado geral de saúde e saúde mental. Conclusões: Portanto, são 
pertinentes as ações em saúde que buscam a diminuição de déficits funcionais, 
sintomas depressivos e isolamento social. 

 
Palavras-chave: Idosos, Qualidade de vida, Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

TITLE: ASSOCIATION OF QUALITY OF LIFE AND USE OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR THE ELDERLY 

Abstract 

Introduction: The growing aging process that society has presented in the last 
times, infer concerns about their quality of life. For this reason, Information and 
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Communication Technologies (ICT) are an important strategy for promotion of 
health, especially with regard to the social and mental well-being of elderly. 
Objective: Analyze the sociodemographic characteristics and quality of life of the 
elderly after applying interventions aimed at interacting with Information 
Technologies Information and Communication. Method: This is a comparative, 
analytical, experimental and quantitative study. 120 elderly people were 
evaluated, 60 from the intervention group and 60 from the group control. In data 
collection, the following instruments were used: Sociodemographic 
characterization form and the Medical Outcomes Short-Form Health Survey (SF-
36). The ICT-related interventions were: simulation of a market, food bingo, 
introduction to technologies and healthy recipes on the internet. Results and 
Discussions: Interventions proposals for the intervention group showed a 
significant worsening in the pain domain of quality of life and significant 
improvement in the domains: general health and mental health. Conclusions: 
Thus, health actions that seek to reduce functional deficits, depressive symptoms 
and social isolation are relevant. 

 
Keywords: Elderly, Quality of life, Information Technologies and Communication. 
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TÍTULO: Perfil epidemiológico e prevalência do uso de psicofármacos em Caicó-

RN 

Resumo 

O uso de psicofármacos, quando realizado de forma indevida, pode ter vários 
efeitos negativos para a saúde do paciente. O perfil de fatores associados ao 
seu uso é pouco conhecido no Brasil. O trabalho tem como objetivo realizar um 
diagnóstico situacional do uso de psicotrópicos na Atenção Primária à Saúde do 
Município de Caicó e sistematizar estratégias para enfrentamento de seu uso 
indiscriminado. Trata-se de um estudo quantitativo documental em banco de 
dados eletrônicos do HÓRUS, com delineamento transversal e retrospectivo. 
Serão analisados os medicamentos usados, posologias, dados quantitativos 
como tempo de uso e qualitativos como interações medicamentosas. Até o 
momento, o projeto encontra-se submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. 
Espera-se, após a criação do perfil epidemiológico do uso de psicofármacos, 
promover a realização de oficinas de qualificação para os profissionais das 
Estratégias de Saúde da Família e dos Centros de Atenção Psicossocial do 
Município de Caicó. 
 
Palavras-chave: Psicotrópicos. Atenção Primária à Saúde. 

TITLE: Epidemiological Profile and Prevalence of Use of Psychotropic Drugs in 

Caicó-RN. 

Abstract 

The use of psychotropic drugs, when improperly performed, can have several 
negative effects on the patient's health. The profile of factors associated with its 
use is little known in Brazil. The study aims to carry out a situational diagnosis of 
the use of psychotropic drugs in Primary Health Care in the municipality of Caicó 
and to systematize strategies to face their indiscriminate use. It is a quantitative 
documentary study in electronic database of HÓRUS, with cross-sectional and 
retrospective design. The drugs used, dosages, quantitative data such as time of 
use and qualitative data such as drug interactions will be analyzed. So far, the 
project has been submitted to the Research Ethics Committee. It is hoped, after 
the creation of the epidemiological profile of the use of psychiatric drugs, to 
promote the holding of qualification workshops for professionals in the Family 
Health Strategies and Psychosocial Care Centers in the municipality of Caicó. 
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Keywords: Psychotropic drugs. Primary Health Care. 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS COM GENOMA DE DNA EM UM 

METAGENOMA DE SÊMEN HUMANO 

Resumo 

 

A infertilidade é um fator crescente mundialmente e tem gerado uma grande 
demanda pela reprodução assistida. Entre os principais fatores etiológicos, 
responsáveis por essa infertilidade, estão as condições infecciosas e 
inflamatórias. Um total de 50% de toda infertilidade descrita, em combinação ou 
isoladamente, é devido à infertilidade do fator masculino. Neste estudo, a 
abordagem metagenômica e a PCR foram utilizadas para a identificação de 
potenciais patógenos, com genoma de DNA, em amostras seminais de pacientes 
em tratamento de reprodução assistida. Para a análise, o DNA de um pool de 
sêmen foi avaliado por sequenciamento shotgun e os fragmentos foram 
processados e alinhados usando BLASTn. Na caracterização taxonômica, 
aproximadamente 24 gêneros e 120 espécies de bactérias foram detectadas na 
amostra seminal e a G. vaginalis foi a espécie bacteriana que apresentou o maior 
número de hits. Também neste estudo foram identificadas 5 espécies de vírus, 
incluindo HERVs, HCMV e HPV-16 e 2 espécies de protozoários, sendo elas P. 
vivax e T. gondii. Na detecção molecular, o HPV e T. gondii foram negativos, 
entretanto, um padrão de bandas positivas foi detectado com os primers 18S. 
Por fim, constatou-se que, como a pesquisa do microbioma seminal é uma 
abordagem de crescente interesse científico, os resultados obtidos poderão ser 
prospectados em estudos futuros para que sejam desenvolvidos protocolos 
moleculares que facilitem a identificação desses patógenos. 

 
 
Palavras-chave: Microbioma seminal. Infertilidade masculina. Reprodução 

assistida. 

TITLE: IDENTIFICATION OF PATHOGENS WITH DNA GENOME IN A HUMAN 

SEMEN METAGENOME 

Abstract 
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Infertility is a growing factor worldwide and has generated a great demand for 
assisted reproduction. Among the main etiological factors responsible for this 
infertility are infectious and inflammatory conditions. A total of 50% of all infertility 
described, in combination or alone, is due to the infertility of the male factor. In 
this study, the metagenomic approach and PCR were used to identify potential 
pathogens, with DNA genome, in seminal samples from patients undergoing 
assisted reproduction treatment. For the analysis, the DNA of a semen pool was 
evaluated by shotgun sequencing and the fragments were processed and aligned 
using BLASTn. In taxonomic characterization, approximately 24 genera and 120 
species of bacteria were detected in the seminal sample and G. vaginalis was 
the bacterial species that presented the highest number of hits. Also in this study, 
5 species of virus were identified, including HERVs, HCMV and HPV-16 and 2 
species of protozoa, namely P. vivax and T. gondii. In molecular detection, HPV 
and T. gondii were negative, however, a pattern of positive bands was detected 
with 18S primers. Finally, it was found that, as the research of the seminal 
microbiome is an approach of increasing scientific interest, the results obtained 
can be explored in future studies so that molecular protocols can be developed 
that facilitate the identification of these pathogens. 

 
 
Keywords: Seminal microbiome. Male infertility. Assisted reproduction. 
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TÍTULO: Associação entre polimorfismos do gene MMP-9 e a suscetibilidade do 

carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço: uma revisão sistemática 

Resumo 

O presente estudo buscou avaliar a associação entre polimorfismos do gene 
MMP-9 e a sucetibilidade do carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço. Foi 
realizada uma revisão sistemática com busca e seleção de estudos via LILACS, 
PubMed e Scielo, incluindo aqueles que se adequassem aos seguintes critérios: 
artigo original, publicação em inglês, estudo publicado a partir de 2000 e artigo 
com desenho caso-controle. A qualidade metodológica dos artigos foi avaliada 
por meio da Newcastle-Ottawa scale. Um total de três artigos com 758 casos e 
765 controles compuseram o corpus de análise da revisão, os quais buscaram 
avaliar a associação entre o polimorfismo -1562 C>T do gene MMP-9, 
rs3918242, e o risco de desenvolvimento do carcinoma epidermóide de cabeça 
e pescoço, da fibrose submucosa oral, do carcinoma epidermoide de cavidade 
oral e do carcinoma nasofaríngeo. Associações significativas foram observadas 
entre o polimorfismo e o risco de carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço 
e de cavidade oral, no entanto, essa variante não foi vista como preditora 
primária de risco para o carcinoma nasofaríngeo e para fibrose submucosa oral. 
Diante do que foi exposto, é possível identificar que a produção científica acerca 
da associação dos polimorfismos do gene MMP-9 com esse tipo de câncer é 
pequena e carece de informações sobre o risco de forma ampliada, fazendo-se 
necessário novos estudos, de preferência prospectivos, que venham a expandir 
os conhecimentos disponíveis até o momento. 
 
Palavras-chave: Polimorfismo de Nucleotídeo Único. Carcinoma de Células 

Escamosas. 

TITLE: Association between polymorphisms of the MMP-9 gene and the 

susceptibility of head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review 

Abstract 

The present study sought to evaluate the association between polymorphisms of 
the MMP-9 gene and the susceptibility of head and neck squamous cell 
carcinoma. A systematic review was carried out with search and selection of 
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studies via LILACS, PubMed and Scielo, including those that fit the following 
criteria: original article, publication in English, study published from 2000 and 
article with case-control design. The methodological quality of the articles was 
assessed using the Newcastle-Ottawa scale. A total of three articles with 758 
cases and 765 controls comprised the corpus of analysis of the review, which 
sought to assess the association between the MMP-9 gene polymorphism -1562 
C> rs3918242, and the risk of developing squamous cell carcinoma of head and 
neck, oral submucosal fibrosis, oral cavity squamous cell carcinoma and 
nasopharyngeal carcinoma. Significant associations were observed between 
polymorphism and the risk of head and neck squamous cell carcinoma and oral 
cavity, however, this variant was not seen as a primary predictor of risk for 
nasopharyngeal carcinoma and oral submucosal fibrosis. In view of the above, it 
is possible to identify that the scientific production about the association of the 
polymorphisms of the MMP-9 gene with this type of cancer is small and lacks 
information about the risk in an expanded way, making it necessary to conduct 
further studies, preferably prospective, which will expand the knowledge available 
so far. 
 
Keywords: Polymorphism, Single Nucleotide. Carcinoma, Squamous Cell. 
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TÍTULO: Comparação das propriedades mecânicas e de barreira dos filmes à 

base de amido de mandioca com e sem a incorporação de resíduo de acerola 

Resumo 

 

Foram realizadas as seguintes análises em filmes feitos a partir do amido da 
mandioca com e sem a adição de resíduo liofilizado de acerola: espessura, 
umidade, solubilidade e permeabilidade ao vapor de água. Comparando os 
resultados obtidos, observou-se que os filmes elaborados com o resíduo de 
acerola apresentaram diferenças significativas apenas na espessura (0,162 ± 
0,016mm no filme com a acerola contra 0,142 ± 0,017mm no filme apenas de 
amido). Não houveram diferenças significativas quanto as outras características 
analisadas. Quando comparado com a literatura, os filmes elaborados 
apresentaram menor permeabilidade ao vapor de água. Devido à pandemia 
causada pelo Sars-CoV-2, não foi possível realizar os ensaios mecânicos. 

 
 
Palavras-chave: amido, mandioca, acerola, filme, 

espessura,solubilidade,permeabilidade 

TITLE: Comparation of the mechanical and barrier properties of cassava starch-

based films with and without the incorporation of acerola pomace 

Abstract 

The following analysis were made based on films made from cassava starch with 
and without acerola freeze-dryed pomace: thickness, moisture content, water 
solubility e water vapor permeability. Comparing the obtained results, it was 
shown that the films made with the acerola pomace show significant differences 
only in thickness (0,162 ± 0,016mmin the film made with acerola against contra 
0,142 ± 0,017mm in the starch only film). There were no significative differences 
as for the other characteristics analyzed. When comparing with the literature, the 
elaborated films show a smaller water vapor permeability. Due to the Sars-CoV-
2 pandemic, it wasn’t possible to do the mechanical tests. 
 
Keywords: starch, cassava, acerola, film, thickness, solubility, permeability 
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TÍTULO: Produção de biscoitos sem glúten utilizando resíduos do 

processamento de polpa de frutas 

Resumo 

O processamento da polpa de fruta da goiaba (Psidium guayava) é uma atividade 
agroindustrial importante agregando valor econômico ao fruto, entretanto, após 
o despolpamento obtém-se um resíduo composto por polpa, e principalmente 
sementes, na proporção de 4 a 12 % da massa total dos frutos beneficiados. De 
acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, farinha mista é definido 
como “produto obtido pela mistura de farinhas de diferentes espécies vegetais”, 
e assim a utilização de farinhas mistas em substituição à farinha de trigo em 
biscoitos, busca atender consumidores que possuem enfermidades e 
necessitam de uma alimentação adequada, entre estes os celíacos. Diante desta 
problemática, objetivou-se neste trabalho utilizar o resíduo do processamento da 
polpa de goiaba na produção de biscoitos amanteigados, utilizando uma farinha 
mista composta de farinha de arroz e fécula de mandioca e avaliar as 
características físicas do produto nas proporções estudadas do resíduo 
adicionado, visando à redução da perda desse resíduo e contribuir para o 
desenvolvimento de novos produtos alimentícios para portadores de doença 
celíaca. As características físicas dos biscoitos elaborados com o resíduo 
estudado assemelharam-se ao do biscoito controle, desta forma é possível obter 
um biscoito para os portadores da doença celíaca com características 
semelhantes aos biscoitos isentos de resíduos. 
 
Palavras-chave: Tecnologia; Sustentabilidade; Doença celíaca 

TITLE: Use of waste from the processing of fruit pulp in the production of gluten-

free cookies 

Abstract 

The processing of guava fruit pulp (Psidium guayava) is an important 
agroindustrial activity adding economic value to the fruit, however, after pulping, 
a residue composed of pulp, and mainly seeds, is obtained in the proportion of 4 
to 12% of the mass total of the benefited fruits. According to the National Health 
Surveillance Agency, mixed flour is defined as “a product obtained by mixing 
flours of different vegetable species”, and thus the use of mixed flours to replace 
wheat flour in biscuits, seeks to serve consumers who have illnesses and they 
need adequate food, including celiacs. In view of this problem, the objective of 
this work was to use the residue from the processing of guava pulp in the 
production of shortbread cookies, using a mixed flour composed of rice flour and 
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cassava starch and to evaluate the physical characteristics of the product in the 
studied proportions of the added residue. , aiming to reduce the loss of this 
residue and contribute to the development of new food products for people with 
celiac disease. The physical characteristics of the cookies made with the studied 
residue were similar to that of the control cookie, so it is possible to obtain a 
cookie for people with celiac disease with similar characteristics to the cookies 
free of residues. 
 
Keywords: Technology; Sustainability; Celiac disease 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 894 

 

CÓDIGO: SB0880 

AUTOR: FRANCISCO FELIPE DE OLIVEIRA GUEDES 

COAUTOR: GALTIERI OTAVIO CUNHA DE MEDEIROS 

COAUTOR: ISABEL PINTO AMORIM DAS VIRGENS 

ORIENTADOR: ANA PAULA TRUSSARDI FAYH 

 

 

TÍTULO: Proposição de valores de referência para baixa muscularidade por 

método de imagem em adultos e idosos brasileiros 

Resumo 

O uso de métodos precisos de avaliação da sarcopenia, como a tomografia 
computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM), é amplamente descrito 
na literatura. No entanto, não existem estudos que descrevam pontos de corte 
para a população brasileira saudável. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi 
de estabelecer valores de referência para baixa massa muscular em adultos e 
idosos brasileiros saudáveis, por meio de métodos de imagem (TC e RM). Até o 
momento, foram incluídos 105 pacientes, com idade entre 18 e 72 anos, sem 
doenças crônicas, que já haviam feito exames de TC e/ou RM. Os exames 
incluíram o nível da 3ª vértebra lombar e foram realizados no Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL)-Natal/RN. Foram analisadas a massa 
muscular total da área da L3, e calculado o Índice de Músculo Esquelético (IME), 
resultado da divisão da massa muscular pelo quadrado da estatura (cm2/m2). 
Os valores obtidos foram descritos em percentis, e foi determinado que valores 
abaixo do percentil 25 apontavam baixa muscularidade. Os valores de referência 
encontrados foram: 50,0cm²/m² para homens, 41,1cm²/m² para mulheres, 
44,1cm²/m² para adultos de ambos os sexos, 40,4cm²/m² para idosos, 
49,0cm²/m² para pacientes com sobrepeso ou com obesidade e 39,6cm²/m² para 
pacientes eutróficos. No entanto, o tamanho amostral incluído até o momento é 
baixo, sendo necessário prosseguir com o estudo para assim, atingir um 
tamanho amostral significativo e realizar as análises estatísticas acuradas. 
 
Palavras-chave: Músculo esquelético.Sarcopenia.Métodos de imagens 

TITLE: Proposition of reference values for low muscularity by imaging method in 

Brazilian adults and elderly 

Abstract 

The use of accurate methods for assessing sarcopenia, such as computed 
tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) is widely described in 
the literature. However, there are no studies in which established cutoff points for 
the healthy Brazilian population are described. On this matter, the aim of this 
study was to establish reference values for low muscle mass in healthy Brazilian 
adults and elderly population, using CT and/or MRI imaging methods. So far, 105 
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patients, aged 18-72 years, without chronic diseases, who have previously 
undergone CT or MRI exams were included. The exams included the level of the 
3rd lumbar vertebra and were performed at the Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL) located in Natal, RN. The total muscle mass of the L3 area was 
analyzed, and the Skeletal Muscle Index (SMI) was calculated, resulting from the 
division of muscle mass by the square of height (cm2 / m2). The values obtained 
were described in percentiles, and it was determined that values below the 25th 
percentile indicated low muscularity. The reference values found were: 50.0cm² / 
m² for men, 41.1cm² / m²for women, adults = 44.1cm² / m² for adults (both sexes), 
40.4cm² / m² for elderly population, 49.0cm² / m² for patients overweight or with 
obesity and 39.6cm² / m² for eutrofic patients. However, the sample size include 
so far is low, so it is necessary to proceed with the study to reach a significant 
sample size and perform an accurate statistical analysis. 
 
Keywords: Skeletal muscle.Sarcopenia.Imaging methods 
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TÍTULO: Zumbido e seu impacto na qualidade de vida dos pacientes 

Resumo 

 

Introdução: O zumbido é definido como: um sintoma relacionado à percepção 
consciente de uma sensação auditiva na ausência de estímulo sonoro externo¹. 
Tem a prevalência de 10% a 15% na população adulta, afetando de forma grave 
1%-2% da população geral7. Metodologia: O presente estudo trata-se de uma 
revisão integrativa de literatura, fundamentada a partir da pergunta de qual a 
influência do zumbido sobre a qualidade de vida do paciente. A fundamentação 
do estudo foi feita através de busca na bibliografia nacional e internacional 
presente nas bases de dados: Scielo, Medline, e Pubmed. Tiveram como 
descritores em português: Zumbido AND prevalência, Zumbido AND 
acufenometria, Zumbido AND THI. E em inglês: Tinnitus AND prevalence, 
Tinnitus AND acuphenometry, Tinnitus AND THI. Conclusão: Ainda há muitas 
lacunas, dúvidas e questionamentos sobre o zumbido, desde sua causa, 
prevenção, atenuantes e agravantes, e terapias, mas uma coisa bem clara é 
como ele implica na qualidade de vida dos pacientes, por tal motivo devemos 
fazer mais pesquisas e buscar cada vez mais respaldo cientifico para que 
possamos dar o suporte necessário, individualizado e integrado para cada 
paciente. 

 
 
Palavras-chave: Zumbido, Acufenometria, THI 

TITLE: Tinnitus and its impact on patients' quality of life 

Abstract 

 

Introduction: Tinnitus is defined as: a symptom related to the conscious 
perception of an auditory sensation in the absence of external sound stimulus¹. It 
has a prevalence of 10% to 15% in the adult population, severely affecting 1% -
2% of the general population7. Methodology: The present study is an integrative 
literature review, based on the question of the influence of tinnitus on the patient's 
quality of life. The study was based on a search in the national and international 
bibliography present in the databases: Scielo, Medline, and Pubmed. They had 
as descriptors in Portuguese: Zumbido AND prevalence, Zumbido AND 
acuphenometry, Zumbido AND THI. And in English: Tinnitus AND prevalence, 
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Tinnitus AND acuphenometry, Tinnitus AND THI. Conclusion: There are still 
many gaps, doubts and questions about tinnitus, from its cause, prevention, 
mitigating and aggravating factors, and therapies, but one thing that is very clear 
is how it implies in the quality of life of patients, so we should do more research 
and seek more and more scientific support so that we can provide the necessary, 
individualized and integrated support for each patient 

 
 
Keywords: Tinnitus, Acuphenometry, THI. 
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TÍTULO: A qualidade do sono, a função executiva e o cortisol salivar como 

biomarcadores da Depressão maior 

Resumo 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é cada vez mais comum entre os jovens, 
o seu quadro clínico variado pode incluir os distúrbios do sono, assim como 
déficits na memória e aprendizagem. Este estudo teve como finalidade avaliar 
as correlações entre a qualidade do sono, a memória de curto prazo, o cortisol e 
os sintomas depressivos de estudantes universitários com TDM leve e 
moderado, comparando com um grupo controle. O estudo contou com 41 
estudantes universitários de 18 a 35 anos, de ambos os sexos, sendo 11 
integrantes do grupo controle de 30 do grupo de pacientes. A qualidade de sono 
foi avaliada a partir do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, a memória de 
trabalho foi avaliada através do teste n-back e o cortisol salivar foi medido ao 
despertar. Os pacientes apresentaram prejuízos de memória, com maior tempo 
de reação e menor quantidade de acertos no nível 1 do teste, bem como 
apresentaram pior qualidade de sono e maiores níveis de cortisol salivar que os 
controles. Para os pacientes, essas variáveis foram correlacionadas 
positivamente entre elas e com a gravidade dos sintomas depressivos. Tais 
resultados fortalecem os achados de prejuízos de sono e de memória no TDM, 
e evidencia a relação desses com o aumento do cortisol em função da 
severidade da doença. Assim, esses resultados estimulam novos estudos com 
uma maior amostra populacional a fim de melhor compreender essas relações e 
buscar soluções para tais comprometimentos, inclusive dentro do aspecto 
acadêmico. 
 
Palavras-chave: Depressão maior; cortisol; memória; sono; insônia. 

TITLE: Sleep quality, executive function and salivary cortisol as biomarkers of 

major depression 

Abstract 

Major Depressive Disorder (MDD) has increased among young people; its 
diverse clinical characteristics may include sleep disorders, as well as deficits in 
memory and learning. This study aimed to assess the correlations between sleep 
quality, short-term memory, cortisol and depressive symptoms in university 
students with mild and moderate MDD, compared with a control group. The study 
included 41 university students from 18 to 35 years old, of both sexes, with 11 
from the control group and 30 from patient group. Sleep quality was assessed by 
Pittsburgh Sleep Quality Index, working memory was assessed using the n-back 
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test and salivary cortisol was measured upon awakening. Patients had memory 
impairments, with longer reaction times and fewer correct answers in the test 
level 1, as well as poorer sleep quality and higher levels of salivary cortisol than 
controls. For patients, these variables were positively correlated with each other 
and with the severity of depressive symptoms. Such results strengthen the 
findings of sleep and memory impairments in MDD, and show the relationship 
between these and the increase in cortisol due to the severity of the disease. 
Thus, these results encourage new studies with a larger population sample in 
order to better understand these relationships and seek solutions to such 
commitments, inclusive for academic life. 
 
Keywords: Major depression; cortisol; memory; sleep; insomnia. 
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TÍTULO: Análise de aspectos cognitivos e do sono em pacientes com Depressão 

Maior 

Resumo 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) é a desordem depressiva mais prevalente 
no mundo. No âmbito universitário, observa-se também o aumento da incidência 
de estudantes relatando sintomas depressivos. A memória e o sono são fatores 
afetados em pacientes com TDM. Assim, é relevante compreender o papel de 
ambos no TDM, uma vez que o distúrbio do sono é um sintoma relevante para 
caracterização do quadro e elaboração do diagnóstico, e também devido a 
importância do sono para o bom desempenho da memória. Portanto, esse 
trabalho objetivou analisar a qualidade do sono e memória de curto prazo em 
pacientes com TDM leve e moderado, comparando com um grupo controle de 
voluntários saudáveis. O trabalho foi realizado com estudantes universitários, de 
ambos os sexos, com idade entre 18 a 35 anos, sendo 11 do grupo controle e 
30 do grupo de pacientes. Os voluntários responderam ao Índice de Qualidade 
de Sono de Pittsburgh (IQSP) e o teste n-back, que avalia a de memória de curto 
prazo. O grupo paciente apresentou pior qualidade de sono em relação ao grupo 
controle e, além disso, pior desempenho no nível 1 do teste n-back. É de grande 
importância ressaltar a presença de prejuízo cognitivo mesmo nos pacientes 
com distúrbios do sono de grau leve, no entanto são poucos os estudos 
envolvendo sintomas depressivos e n-back, com grupos amostrais muito 
pequenas. Por fim, é clara a necessidade de mais estudos abrangendo um grupo 
maior para melhor elucidação dos verdadeiros impactos da TDM na memória. 

 
Palavras-chave: depressão, sono, n-back, memória 

TITLE: Analysis of cognitive and sleep aspects in patients with Major Depression 

Abstract 

Major Depressive Disorder (MDD) is the most prevalent depressive disorder in 
the world. At the university level, there is also an increase in the incidence of 
students reporting depressive symptoms. Memory and sleep are affected factors 
in patients with MDD. Thus, it is relevant to understand the role of both in TDM, 
since sleep disorder is a relevant symptom for characterizing the condition and 
elaborating the diagnosis, and also due to the importance of sleep for good 
memory performance. Therefore, this study aimed to analyze the quality of sleep 
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and short-term memory in patients with mild and moderate MDD, comparing it 
with a control group of healthy volunteers. The work was carried out with 
university students, of both sexes, aged between 18 and 35 years old, 11 from 
the control group and 30 from the patient group. The volunteers responded to the 
Pittsburgh Sleep Quality Index (IQSP) and the n-back test, which assesses short-
term memory. The patient group had worse sleep quality compared to the control 
group and, in addition, worse performance at level 1 of the n-back test. It is of 
great importance to highlight the presence of cognitive impairment even in 
patients with mild sleep disorders, however there are few studies involving 
depressive and n-back symptoms, with very small sample groups. Finally, there 
is a clear need for more studies covering a larger group to better elucidate the 
true impacts of TDM on memory. 

 
Keywords: depression, sleep, n-back, memory 
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TÍTULO: Copépodos de açudes do semiárido adquirem tolerância à 

cianobactérias? 

Resumo 

  Florações de cianobactérias tóxicas a humanos e animais representam um 
problema expansão em virtude do aquecimento global e eutrofização dos 
ecossistemas aquáticos. Caracterizar as relações entre o zooplâncton e 
fitoplâncton nessas condições é importante para prever cenários futuros, e 
propor medidas mitigadoras, em lagos tropicais e subtropicais. Para avaliar os 
efeitos deletérios de uma cianobactéria na taxa de produção de ovos 
de Notodiaptomus iheringi, os copépodos foram incubados com diferentes 
suspensões alimentares compostas por  3 controles (100% Cryptomonas 
obovata , 50% C. obovata, 10% C. obovata e 2 tratamentos (50% C. 
obovata+50% Raphidiopsis raciborskii e 10% C. obovata+90% R. raciborskii), 
com biomassa total de 0,5 mg.C.L-1. As elevadas taxas de produção de ovos 
foram obtidas no controle 100% C. obovata, indicando valor nutricional 
adequado dessa microalga para os animais teste. Ao comparar o tratamento 
10% C. obovata+90% R. raciborskii ao seu controle correspondente (10% C. 
obovata), observa-se  que não há diferença significativa entre ambos, indicando 
que não houve efeito deletério da cianobactéria, ao menos quando o alimento de 
boa qualidade (C. obovata) compreende 10% da biomassa da suspensão 
alimentar. As fêmeas de N. iheringi apresentaram tolerância a R. raciborskii, 
possivelmente graças à mecanismos de desintoxicação das toxinas, e/ou  pela 
ingestão seletiva do alimento mais nutritivo. Os resultados indicam a existência 
de tolerância as cianobacterias.  
 
Palavras-chave: cianobactéria; toxicidade; copépodo; Raphidiopsis raciborskii; 

ovos 

TITLE: Copepods in semiarid weirs acquire tolerance to toxic cyanobacteria? 

Abstract 

 

  Blossoms of cyanobacteria toxic to humans and animals represent an expansion 
problem due to global warming and eutrophication of aquatic ecosystems. 
Characterizing the relationships between zooplankton and phytoplankton under 
the conditions is important for future scenarios, and proposing mitigating 
measures in tropical and subtropical lakes. To assess the deleterious effects of 
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a cyanobacterium on the egg production rate of Notodiaptomus iheringi, 
copepods were incubated with different food suspensions composed of 3 controls 
(100% Cryptomonas obovata, 50% C. obovata, 10% C. obovata and 2 treatments 
(50% C. obovata + 50% Raphidiopsis raciborskii and 10% C. obovata + 90% R. 
raciborskii), with a total biomass of 0.5 mg.CL-1. As egg production rates were 
collected without 100% control C. obovata, indicating adequate nutritional value 
of this microalgae for the test animals When comparing the treatment 10% C. 
obovata + 90% R. raciborskii to its corresponding control (10% C. obovata), it is 
observed that there is no explanatory difference between both, indicating that 
there was no deleterious effect of cyanobacteria, at least when the good quality 
food (C. obovata) comprises 10% of the biomass of the food suspension. The 
specifics of N. iheringi tolerance tolerance to R. raciborskii, possibly thanks to 
mechanisms of desin toxication of toxins, and / or by selective ingestion of the 
most nutritious food. The results indicate the existence of tolerance as 
cyanobacteria. 

 
 
Keywords: cyanobacteria; toxicity; copepod; Raphidiopsis raciborskii; eggs 
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TÍTULO: Avaliação Clínica dos Parâmetros Clínicos Periodontais Após Cirurgia 

Periodontal 

Resumo 

 

A preservação de um periodonto saudável é fundamental para o sucesso de um 
dente reabilitado. Alguns tratamentos restauradores necessitam de uma cirurgia 
com finalidade de aumento de coroa clínica. Objetivo: avaliar o impacto da 
cirurgia de aumento de coroa clínica nos parâmetros de higiene oral dos dentes 
tratados e adjacentes antes e após a reabilitação. Metodologia: ensaio clínico 
controlado randomizado cujos os pacientes foram examinados antes do 
procedimento cirúrgico de aumento de coroa e após o tratamento reabilitador, 
em que foram avaliados parâmetros clínicos periodontais de higiene oral iniciais 
e em período de até 6 meses após a reabilitação. Resultados: 23 pacientes 
completaram o estudo. 27 coroas já foram instaladas. Desse total, apenas 12 
(44,44%) foram submetidas a cirurgia periodontal. Ao realizar a análise 
comparativa pelo teste de Friedman entre o baseline, 1 mês de cimentação e 6 
meses após, foi possível verificar que não houve mudanças significativas no IPV 
nem ISG da região dos dentes tratados nem nos adjacentes a estes em nenhum 
período de tempo analisado. Entretanto, a análise permitiu mostrar que existe 
efeito do tempo sobre a melhoria da condição de higiene geral (IPV total) dos 
pacientes. O pós-teste de Wilcoxon mostrou que o período de 1 mês difere 
significativamente quando comparado aos demais tempos. Conclusão: o padrão 
de higiene oral dos pacientes pode mudar, em decorrência da menor quantidade 
de biofilme observado, sobretudo, após 1 mês. 

 
 
Palavras-chave: Periodontia; Aumento da coroa clínica; Reabilitação bucal. 

TITLE: Clinical Evaluation of Periodontal Clinical Parameters After Periodontal 

Surgery 

Abstract 
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Preserving a healthy periodontium is critical to the success of a rehabilitated 
tooth. Some restorative treatments require crown lengthening. Objective: To 
evaluate the impact of crown lengthening surgery on oral hygiene parameters of 
treated and adjacent teeth before and after rehabilitation. Methods: Randomized 
controlled clinical trial whose patients were examined before the crown 
lengthening procedure and after rehabilitation treatment, in which initial 
periodontal clinical parameters of oral hygiene and up to 6 months after 
rehabilitation were evaluated. Results: 23 patients completed the study. 27 
crowns have already been installed. Of this total, only 12 (44.44%) underwent 
periodontal surgery. By comparing the Friedman test between baseline, 1 month 
of cementation and 6 months after, it was possible to verify that there were no 
significant changes in the PI or GI in the region of the treated teeth or in the 
adjacent ones in any time period analyzed. However, the analysis showed that 
there is an effect of time on the improvement of patients' general hygiene 
condition (total PI). The Wilcoxon posttest showed that the 1-month period differs 
significantly compared to the other times. Conclusion: the patients' oral hygiene 
pattern may change, due to the lower amount of biofilm observed, especially after 
1 month. 
 
Keywords: Periodontics; Crown lengthening; Mouth Rehabilitation. 
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TÍTULO: Validação da versão brasileira da "Vestibular Activities and Participation 

Measure" (VAP) 

Resumo 

As disfunções vestibulares, comumente conhecidas como “labirintites”, são 
apresentadas com grande variedade de sinais e sintomas, tais como a tontura, 
a vertigem e o desequilíbrio.A Vestibular Activities and Participation measure 
(VAP) avalia o impacto das desordens vestibulares nas atividades e participação 
em indivíduos com problemas vestibulares. A escala contempla 12 itens e é 
baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). Traduzir para 
o português, adaptar transculturamente e validar a VAP para uso na população 
brasileira. Trata-se de uma pesquisa metodológica na qual a adaptação 
transcultural foi realizada nas seguintes etapas: tradução para o Português, 
síntese das traduções, retrotradução para o Inglês, síntese da retrotradução, 
revisão por uma comissão de especialistas e pré-teste. Foram recrutados na fase 
de pré-teste, 30 indivíduos com desordens vestibulares de origem central e 
periférica, sendo 27 (90%) do sexo feminino, com uma faixa etária heterogênea 
variando de 19 a 72 anos (42,07±16,04 anos) e com graus de escolaridade 
distintos. Quanto à compreensão de seus itens não foram necessárias 
alterações na escala. A Escala de Atividade e Participação Social para 
Disfunções Vestibulares foi traduzida e adaptada com sucesso para o Brasil. O 
processo de validade da escala encontra-se em andamento. Espera-se que seu 
uso no Brasil possa contemplar de forma apropriada os aspectos de atividade e 
participação para indivíduos com desordens vestibulares. 
 
Palavras-chave: Tontura. Vertigem. Disfunções Vestibulares. Estudos de 

validação. CIF. 

TITLE: Translation and cross-cultural adaptation of the "Vestibular Activities and 

Participation Measure" (VAP 

Abstract 
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Vestibular dysfunctions, generally known as “labyrinthitis”, are presented with a 
wide variety of signs and symptoms, such as dizziness, vertigo and imbalance. 
The Vestibular Activities and Participation measure (VAP) assesses the impact 
of vestibular disorders on activities and participation of individuals with vestibular 
problems. The scale includes 12 items and is based on the International 
Classification of Functioning, Disability and Health (CIF). The aims are to 
translate into Portuguese and validate the VAP for use in the Brazilian population. 
This is a methodological study in which the cross-cultural adaptation was carried 
out in the following stages: translation into Portuguese, synthesis of translations, 
back translation into English, synthesis of back translation, review by a committee 
of experts and pre-test. In the pre-test phase, 30 individuals with central and 
peripheral vestibular disorders were recruited, with 27 (90%) women, aging 19 to 
72 years (42.07 ± 16.04 years) and with different levels of education. Regarding 
the understanding of the VAP items, no changes were needed in the instrument. 
The VAP was successfully translated and adapted for Brazil. The validity process 
of the scale is ongoing. It is hoped that its use in Brazil can adequately reach 
aspects of activity and participation for individuals with vestibular disorders. 

 
 
Keywords: Dizziness. Vertigo. Vestibular dysfunctions. Validation studies. ICF. 
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TÍTULO: ATIVIDADES EXTRACURRICULARES E A EDUCAÇÃO SOBRE 

SAÚDE LGBT: OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO AGENTES DE 

TRANSFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Resumo 

A saúde LGBT é respaldada pela Política Integral de Saúde LGBT do SUS, 
entretanto, essa população continua sendo marginalizada e tendo inúmeras 
barreiras para seu acesso equânime à saúde, sendo atribuições possíveis a isso 
uma abordagem curricular incipiente sobre sexualidade e gênero. É preciso 
pensar uma maneira de levar os tópicos em Saúde LGBT para uma educação 
libertadora que valorize a dialogicidade. Assim, este estudo objetivou avaliar 
quais foram os componentes realizados extracurricularmente – extensão, 
monitoria, iniciação científica e movimentos sociais – que estiveram associados 
a um maior número de respostas positivas nos tópicos em saúde LGBT nos 
cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição e Odontologia de Instituições 
públicas de Ensino Superior do Rio Grande do Norte (IES). Selecionou-se 322 
discentes para preencher um questionário previamente validado, em um estudo 
transversal e analítico. Entre as atividades pesquisadas, apenas a média de 
tópicos em saúde LGBT dos alunos que participaram de movimentos sociais 
(média de 14,37) tiveram associação estatisticamente significativa (média de 
10,75), com p=0,001. Dessa maneira, se discutiu o impacto de uma educação 
contínua e autônoma que leva a autorreflexão baseada na horizontalidade entre 
os diferentes tipos de vivências. Portanto, esse estudo traz novas perspectivas 
dos mecanismos educacionais que podem ser abordados para o ensino em 
saúde LGBT considerando o processo educativo dos movimentos sociais 
modernos. 
 
Palavras-chave: Gênero e Saúde, Minorias Sexuais e de Gênero, Avaliação 

Educacional. 

TITLE: EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AND EDUCATION ON LGBT 

HEALTH: SOCIAL MOVEMENTS AS AN AGENT OF TRANSFORMATION IN 

HEALTH EDUCATION 

Abstract 

LGBT health is supported by SUS 'Comprehensive LGBT Health Policy, however, 
this population remains marginalized and has restrictions on their equal access 
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to health, as there is an incipient curricular approach on sexuality and gender. It 
is necessary to think of a way to take topics in LGBT Health to a liberating 
education that values dialogicity. Thus, this study aimed to evaluate which 
components were performed extracurricularly - extension, monitoring, scientific 
initiation, and social movements - that were associated with a greater number of 
positive responses in LGBT health results in the courses of Medicine, Nursing, 
Nutrition, and Dentistry of Institutions higher education institutions in Rio Grande 
do Norte (IES). 322 students were selected to complete a previously validated 
questionnaire in a cross-sectional and analytical study. Among the activities 
surveyed, only the average of LGBT health topics among students who 
participated in social movements (average of 14.37) had a statistically significant 
association (average of 10.75), with p = 0.001. Therefore, the impact of 
continuous and autonomous education that leads to self-reflection based on 
horizontality between different types of experiences was discussed. 
Consequently, this study brings new possibilities of educational devices that can 
be included for teaching in LGBT health considering the educational process of 
modern social movements. 
 
Keywords: Gender and Health, Sexual and Gender Minorities,Educational 

Assessment 
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TÍTULO: Avaliação da inclusão de aditivos comerciais na dieta do Litopenaeus 

vannamei 

Resumo 

O presente trabalho objetiva reunir informações sobre a inclusão dos 
nucleotídeos como aditivo dietético para a espécie de camarões marinhos 
L.vannamei com intuito de avaliar o desempenho zootécnico, estado nutricional 
e imunológico dos animais suplementados com aditivos comerciais, dando 
destaque aos nucleotídeos. 

 

Inicialmente foram elaboradas dietas experimentais com o uso de rações 
comerciais e fontes de nucleotídeos naturais e comerciais. Posteriormente 
análises dos ingredientes e dos nucleotídeos foram feitas para estabelecer os 
níveis ideais em cada dieta. Através de amostragens histológicas dos 
hepatopancreas, hemolinfa e intestino foi possível avaliar se os camarões 
estavam bem nutridos e se há presença de enzimas auxiliadoras para o sistema 
imune. Obteve-se resultado benéfico com inclusão de nucleotídeos para 
crescimento de juvenis de L.vannamei e também o relato de altas concentrações 
de enzimas importantes para o combate de patógenos. 

 
Palavras-chave: Nucleotídeos; Aditivos; Imunidade; Aquicultura; Crescimento; 

TITLE: Evaluation of the inclusion of commercial additives in the Litopenaeus 

vannamei diet 

Abstract 

 

The present work aims to gather information on the inclusion of nucleotides as a 
dietary additive for the marine shrimp species L.vannamei in order to evaluate 
the zootechnical performance, nutritional and immunological status of the 
supplemented animals with commercial additives, highlighting the nucleotides. 
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Initially, experimental diets were elaborated with the use of commercial feeds and 
natural and commercial sources of nucleotides. Later analyses of ingredients and 
nucleotides were made to establish the ideal levels in each diet. Through 
histological samples of hepatopancreas, hemolymph and intestine it was possible 
to evaluate if the shrimps were well nourished and if there is the presence of 
enzymes that help the immune system. A beneficial result was obtained with the 
inclusion of nucleotides for the growth of juveniles L.vannamei and also the report 
of high concentrations of important enzymes for the combat of pathogens. 

 
 
  
 
Keywords: Nucleotides; Additions; Immunity; Aquaculture; Growth; 
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TÍTULO: Avaliação in vitro da atividade antipeçonhenta de extratos de espécies 

de Kalanchoe obtidos sob diferentes condições de cultivo 

Resumo 

Bryophyllum pinnatum e Kalanchoe laciniata, popularmente conhecidas como 
coirama, são utilizadas, principalmente no Nordeste do Brasil, no tratamento de 
processos inflamatórios. A literatura destaca a presença de flavonoides 
glicosilados derivados de patuletina, canferol e quercetina, no entanto, ainda não 
se sabe quais são os compostos ativos. Tendo em vista seu amplo uso popular 
e a presença de B. pinnatum na RENISUS, faz-se necessário aprofundar estudos 
para garantir a segurança, eficácia e qualidade de um possível fitoterápico com 
essas espécies. Nesse contexto, o projeto visa realizar ensaios in vitro para 
avaliar os efeitos inibitórios dos extratos das espécies obtidos sob diferentes 
condições de cultivo frente enzimas que auxiliam no desencadeamento do 
envenenamento causado por Bothrops erythromelas. Além disso, encontra-se 
em andamento uma revisão integrativa sobre o potencial anti-inflamatório, 
antioxidante e anticâncer de espécies dos gêneros Kalanchoe e Bryophyllum, na 
qual busca-se evidências científicas para embasar o uso dessas espécies nas 
referidas atividades, servindo de base para estudos futuros. Por fim, encontra-
se em execução o projeto “Uso do Instagram @fitoterapia.com.ciencia como 
ferramenta de cientistas conversarem com a sociedade sobre o uso seguro e 
racional de produtos naturais e fitoterápicos”, como forma de disseminação de 
informações úteis à sociedade e com embasamento científico, relacionadas às 
plantas medicinais e fitoterápicos. 
 
Palavras-chave: Kalanchoe; Bryophyllum; flavonoide; envenenamento; estresse; 

Instagram 

TITLE: In vitro evaluation of antivenom activity Kalanchoe species extracts 

obtained under different culture conditions. 

Abstract 

Bryophyllum pinnatum and Kalanchoe laciniata known populary as coirama are 
used for the treatment in inflammatory processes. The literature highlights 
patuletin, kaempferol and quercetin glycosylates derivates are the main 
compounds described, however the active compounds are not known. Owing to 
their widespread use and the presence of B. pinnatum in Renisus, it is necessary 
to increase studies with both species to ensure safety, efficacy and quality of the 
possible herbal drug can be developed. In this context, the proposal is performed 
in vitro assays to evaluate the inhibitory effects of the B. pinnatum e K. laciniata 
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extracts against the enzymes that trigger the Bothrops erythromelas 
envenomation. In addition, an integrative review is underway on the anti-
inflammatory, antioxidant and anticancer potential of the Kalanchoe and 
Bryophyllum (botanical synonyms) genus, in which scientific evidence is sought 
to support the use of these species in these activities provide the basis for future 
studies and understanding of the pharmacological mechanism. Finally, the 
project “Use of Instagram @ fitoterapia.com.ciencia as a tool for scientists to talk 
to society about the safe and rational use of natural and herbal products” is active, 
as a way of disseminating useful and reliable information to society and with a 
scientific basis, related to medicinal plants and herbal medicines. 
 
Keywords: Kalanchoe; Bryophyllum; flavonoids; envenomation; stress; 

Instagram 
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TÍTULO: ATITUDES DE CIRURGIÕES- DENTISTAS EM RELAÇÃO AOS 

PORTADORES DO HIV/AIDS. 

Resumo 

INTRODUÇÃO: A difusão da AIDS como epidemia global a partir da década de 
80 suscitou modificações tanto no âmbito profissional, na área da saúde 
especialmente, quanto comportamental da vida cotidiana das pessoas. Apesar 
de passados muitos anos desde a sua eclosão e de ainda não haver uma cura 
definitiva, o avanço no tratamento permite um convívio satisfatório com a doença, 
no entanto, ainda assim, a representação da AIDS como uma doença fatal e 
socialmente estigmatizante perdura e afeta o modo como muitos profissionais, 
tais quais os Cirurgiões-dentistas, lidam com pacientes acometidos por ela. 
OBJETIVOS: conhecer quais as atitudes assumidas por Cirurgiões-dentistas da 
Cidade de Natal frente ao atendimento a pacientes HIV+. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo, a partir da 
aplicação de questionário com questões objetivas e subjetivas, conduzido com 
CD da cidade de Natal, regularmente inscritos no Conselho Regional de 
Odontologia. RESULTADOS: Os resultados mostram que os Cirurgiões-
dentistas da cidade de Natal tem um conhecimento adequado sobre o HIV/AIDS, 
estão aptos a reconhecer sinais e sintomas da AIDS no seu âmbito de atuação 
profissional, os modos de transmissão e métodos de barreira contra infecção. 
CONCLUSÃO: A influência do estigma social sobre a doença leva os 
profissionais a assumir atitude de negação da eficiência das medidas, assim 
como buscando reforça-las de alguma forma a se sentir mais seguro frente ao 
contágio. 
 
Palavras-chave: AIDS. Atendimento odontológico. Transmissão do HIV. 

Biossegurança. 

TITLE: ATTITUDES OF DENTISTS OF THE CITY OF CHRISTMAS IN CARE 

FOR PATIENTS WITH HIV / AIDS. 

Abstract 

INTRODUCTION: The spread of AIDS as a global epidemic since the 1980s has 
led to changes in all spheres, both professionally, especially in health, and 
behavioral in people's daily lives. Although many years have passed since its 
outbreak and there is still no definitive cure, the advance in treatment allows a 
satisfactory living with the disease, yet the representation of AIDS as a fatal and 
socially stigmatizing disease continues and affects the way many professionals, 
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such as dental surgeons, deal with patients with it. OBJECTIVES: The study 
aimed to know the attitudes taken by dentists in Natal City regarding the care of 
HIV / AIDS patients. METHODOLOGY: This is an observational, cross-sectional 
and descriptive study, based on the application of a questionnaire with objective 
and subjective questions, conducted with dentists from the city of Natal, regularly 
enrolled in the Regional Council of Dentistry. RESULTS: The results show that 
dentists in Natal have adequate knowledge about HIV / AIDS, are able to 
recognize signs and symptoms of AIDS in their professional practice, modes of 
transmission and barrier methods against infection. CONCLUSION: The strong 
influence of social stigma on the disease leads professionals to assume an 
attitude of denial of the efficiency of biosecurity measures, as well as seeking to 
reinforce them in some way in order to feel safer against the possibility of 
contagion. 

 
Keywords: AIDS. Dental care. HIV transmission. Biosafety. 
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TÍTULO: Teste do epitélio olfatório como via de entrada do vírus zika no cérebro 

embrionário 

Resumo 

 

As malformações do sistema nervoso central (SNC) causadas pelo vírus Zika 
(ZIKV) afetam mais frequentemente estruturas anteriores do cérebro. Sabe-se 
que o vírus exibe tropismo por células neurais. Para explicar a preferência 
anterior nessas malformações, hipotetizamos que o ZIKV entra no SNC através 
dos neurônios do epitélio olfatório (EO), que estão em contato com o líquido 
amniótico já infectado e projetam axônios para a região mais anterior do SNC, o 
bulbo olfatório. Nosso objetivo é verificar o tempo de evolução da infecção pelo 
ZIKV no SNC e no EO após sua injeção no líquido amniótico de camundongos. 
Para testar diretamente a causalidade, queremos inibir/ reduzir a entrada do 
vírus no cérebro eliminando o EO antes da infecção pelo ZIKV. A injeção de ZIKV 
no líquido amniótico causou infecção de ZIKV no EO. Observamos que o ZIKV 
infecta progressivamente estruturas mais anteriores do SNC seguidas pela 
infecção de estruturas caudais. Observamos que a injeção intranasal de ZIKV 
em camundongos pós natais leva à infecção de EO em 6 dias. Paralelamente, 
observamos que a injeção unilateral de ZnSO4 mata com sucesso a maior parte 
dos neurônios do EO. Nossos dados mostram que o ZIKV infecta o EO e é, 
assim, uma possível via de entrada do vírus no cérebro. A evolução temporal da 
infecção pelo ZIKV através do cérebro reforça essa hipótese. Nosso próximo 
passo será eliminar os neurônios do EO no intuito de diminuir/ inibir a infecção 
cerebral por ZIKV. 

 
 
Palavras-chave: Microcefalia. Infecção congênita. Placa cortical. Intrauterino. 

TITLE: Olfactory epithelium test as a pathway for the Zika virus entry in the 

embryonic brain 

Abstract 
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Zika virus derived (ZIKV) central nervous system (CNS) malformations affect 
more frequently brain anterior structures. It is known that the virus displays 
tropism for infecting neural cells. For explaining the anterior preference in these 
malformations, we hypothesize that ZIKV enters the CNS through the neurons of 
the olfactory epithelium (OE), that is in contact with the amniotic fluid and project 
to most anterior region of the CNS, the olfactory bulb. We aim to verify the time-
course of ZIKV infection in the CNS and OE after its injection in the mouse 
amniotic fluid. For directly testing causation, we want to inhibit / reduce the entry 
of the virus into the brain, eliminating the OE before ZIKV infection. ZIKV injection 
into the amniotic fluid caused ZIKV infection of the OE. We observed that ZIKV 
progressively infects more anterior CNS structures followed by caudal the ones. 
We observed that intranasal injection of ZIKV in postnatal mice leads to OE 
infection at in 6 days. In parallel, we observed that unilateral ZnSO4 injection 
successfully kills most of the OE neurons. Our data shows that ZIKV infects the 
OE and it is a possible pathway for the virus entry into the brain. The temporal 
evolution of ZIKV infection through the brain reinforces this hypothesis. Our next 
step will be the elimination of OE neurons to diminish/ inhibit brain infection by 
ZIKV. 

 
 
Keywords: Microcephaly. Congenital infection. Cortical plate. Intrauterine. 
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TÍTULO: A iniciação científica na formação de profissionais pesquisadores: 

investigando a função física e suas relações com a sarcopenia 

Resumo 

Durante o envelhecimento ocorre declínio gradual da massa muscular no corpo 
humano afetando a força e funcionalidade do indivíduo, características 
relacionadas com o quadro de sarcopenia. Já se observa que a prevalência da 
sarcopenia aumenta paralelamente ao envelhecimento da população em todo o 
mundo, afetando diretamente a saúde e qualidade de vida. Compreender o 
declínio da massa muscular, força muscular e seu limite crítico se apresenta 
como alternativa importante para manejo de atenção sobre o tratamento e 
prevenção da sarcopenia. O objetivo deste estudo é avaliar a massa muscular 
esquelética e função física de adultos e idosos, sem doenças crônicas e 
compreender sua aplicabilidade na compreensão da sarcopenia nesta 
população. Estudo transversal, com adultos e idosos de ambos os sexos, sem 
doenças crônicas, que estão agendados para a realização de exames de TC ou 
RM no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Sendo utilizado o valor de 
Área Muscular Esquelética (SMA) para determinação de ponto de corte nesta 
população. Com isso, espera-se, com os resultados do presente projeto, uma 
melhor detecção de baixa massa muscular esquelética na população brasileira. 
Desta forma, será possível melhorar a avaliação de sarcopenia na nossa 
população e sua relação com o estado de saúde. 
 
Palavras-chave: sarcopenia, força muscular, massa muscular, adultos e idosos 

TITLE: Cutting points proposition for skeletal musculature and sarcopenia 

evaluation in brazilian adults and elderly 

Abstract 

During the aging process a gradual muscle mass decline occurss in the human 
body affecting the individual’s strength and functionality, characteristics related 
with sarcopenia. It is already observed that the prevalence of sarcopenia 
increases in parallel to the world’s population, directly affecting health and quality 
of life. To comprehend the decline in muscular mass, muscle strength and its 
critical limit, presents as an important alternative to attention management and 
sarcopenia prevention. The purpose of this study is to evaluate skeletal muscle 
mass and physical function in adults and elderly, with no chronic diseases and 
comprehend its applicability in the understanding of sarcopenia in this population. 
Cross sectional study, with adults and elderly from both genders, with no chronic 
diseases, who are scheduled for CT or MRI exams at Hospital Universitário 
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Onofre Lopes (HUOL). Using the values of Skeletal Muscle Area (SMA) to 
determine a cut-off point in this population.Therefore, it’s expected that, with the 
results of the present project, there’s a better detection of low skeletal muscle 
mass in the brazilian population. Thus, it will be possible to enhance sarcopenia 
evaluation in our population and its relation with the health state. 
 
Keywords: sarcopenia, muscle strength, muscle mass, adults, and elders 
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TÍTULO: POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO TRABALHO 

EMBARCADO TERCEIRIZADO 

Resumo 

 

Os profissionais que trabalham em plataformas de extração de petróleo offshore, 
segmento que possui uma boa quantidade de mão de obra terceirizada, 
possuem características marcantes, pois são submetidos a condições de 
trabalho adversas, como: o perigo, a complexidade, o caráter contínuo e a 
dimensão coletiva. Diante disso, objetivamos elencar as potencialidades e 
fragilidades enfrentadas no trabalho embarcado; e relatar as narrativas das 
condições e relações de trabalho presentes nas plataformas de petróleo. Trata-
se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, desenvolvido em 
Paracuru-CE. Os resultados demonstram que, uma série de consequências 
negativas para a saúde dos trabalhadores podem ser percebidas em decorrência 
da lógica da terceirização. Eles preferem submeter-se a condições diferenciadas 
com relação aos efetivos, como: salários discrepantes, segregação nas 
condições de estadia na plataforma, assim como a diferença na quantidade de 
dias de folga, embarque e desembarque, diferenças nas relações entre o 
superior e o trabalhador. Tudo isso devido à grande reserva de mercado 
existente e, de modo específico, para manterem suas vidas de forma digna. É 
necessária a elaboração de políticas e ações que sejam capazes de intervir e 
promover a saúde do profissional offshore diante das condições diárias de 
trabalho que, claramente, não são ideais. 

 
 
Palavras-chave: Condições de trabalho. Terceirização. Indústria petrolífera 

offshore. 

TITLE: POTENTIALITIES AND FRAGILITIES OF THIRD-PARTY EMBARKED 

WORK 

Abstract 
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The professionals who work on offshore oil extraction platforms, a segment that 
has a good amount of outsourced labor, have remarkable characteristics, as they 
are subjected to adverse working conditions, such as: danger, complexity, 
continuous character and collective dimension. In view of this, we aim to list the 
strengths and weaknesses faced in the embedded work; and to report the 
narratives of the working conditions and relationships present in the oil platforms. 
It is a case study, with a qualitative approach, developed in Paracuru-CE. The 
results demonstrate that a series of negative consequences for workers' health 
can be perceived as a result of the outsourcing logic. They prefer to be subject to 
different conditions with respect to staff, such as: differing wages, segregation in 
the conditions of stay on the platform, as well as the difference in the number of 
days off, boarding and disembarking, differences in the relations between the 
superior and the worker . All of this is due to the large existing market reserve 
and, specifically, to maintain their lives in a dignified manner. It is necessary to 
develop policies and actions that are capable of intervening and promoting the 
health of the offshore professional in the face of daily work conditions that are 
clearly not ideal. 

 
 
Keywords: Work conditions. Outsourcing. Offshore oil industry. 
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TÍTULO: Evidências científicas no cuidado de enfermagem ao Recém-nascido 

em uso de fototerapia 

Resumo 

A icterícia neonatal, de acordo com Khurshid e Medves (2018), caracteriza-se 
pela coloração amarelada na pele e mucosas ocasionada pela elevação dos 
níveis séricos de bilirrubina total acima de 5mg/dl, caracterizando o quadro 
clínico de hiperbilirrubinemia, e o tratamento mais largamente utilizado é a 
fototerapia. O presente trabalho,buscou-se pesquisar as evidências científicas 
no cuidado de enfermagem ao recém-nascido em uso de fototerapia,com o 
objetivo de consolidar a prática baseada em evidências. O método utilizado foi 
revisão integrativa. Tendo em vista os estudos sobre o tema, é notório que 
apesar dos constantes avanços da trajetória dos cuidados ao RN em fototerapia, 
sua prática ainda não ocorre como deveria, no que diz respeito aos parâmetros 
necessários identificados na literatura para sua correta execução, devido à 
reduzida associação do conhecimento científico com a prática. Portanto, 
sabendo que cabe a enfermagem a detecção desta condição, assim como os 
cuidados específicos a este RN, é imprescindível o conhecimentos acerca da 
temática. Para que o cuidado seja sistematizado e pautado nas melhores 
evidências, é preciso um maior quantitativo de estudos sobre a temática, com o 
fim de contribuir para padronização e construção de protocolos para o manuseio 
correto da fototerapia, trazendo subsídios para futuros treinamento e com a 
finalidade principal de melhorar a assistência de enfermagem ao recém nascido 
em uso de fototerapia. 
 
Palavras-chave: Assistência de Enfermagem;Fototerapia;Recém-

nascidos;Icterícia neonata 

TITLE: Scientific evidence in nursing care for newborns using phototherapy 

Abstract 

Neonatal jaundice, according to Khurshid and Medves (2018), is characterized 
by yellowish coloration on the skin and mucous membranes caused by the 
elevation of serum levels of total bilirubin above 5mg / dl, characterizing the 
clinical picture of hyperbilirubinemia, and the most common treatment. widely 
used is phototherapy. The present study sought to research the scientific 
evidence in nursing care for newborns using phototherapy, with the aim of 
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consolidating evidence-based practice. The method used was an integrative 
review. In view of the studies on the subject, it is clear that despite the constant 
advances in the care of newborns in phototherapy, their practice still does not 
occur as it should, with regard to the necessary parameters identified in the 
literature for its correct execution, due to the reduced association of scientific 
knowledge with practice. Therefore, knowing that nursing is responsible for 
detecting this condition, as well as specific care for this NB, it is essential to have 
knowledge about the theme. In order for care to be systematized and based on 
the best evidence, a greater number of studies on the subject is necessary, in 
order to contribute to the standardization and construction of protocols for the 
correct handling of phototherapy, bringing subsidies for future training and for the 
purpose of improving nursing care for newborns using phototherapy. 
 
Keywords: Nursing Care; Phototherapy; Newborns; Neonatal jaundice 
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TÍTULO: PERFIL DE ADOLESCENTES HEMOFÍLICOS ATENDIDOS EM 

HEMONORTE DE NATAL/RN 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil epidemiológico de crianças e 
adolescentes portadores de Hemofilia cadastradas e assistidas pelo Hemonorte, 
Natal/RN. Foi feita abordagem quantitativa do perfil de crianças e adolescentes 
hemofílicos atendidos ambulatorialmente. A coleta de dados foi realizada por 
meio de questionário para obter variáveis sociodemográficas e clínico-
epidemiológicas. Para análise dos dados utilizaram-se o Epi-info 6.04d e o 
SPSS, cujos resultados foram expressos através de distribuição simples, 
medidas de tendência central e dispersão, proporções e correlação de Pearson 
entre facetas e domínios. Foram entrevistados 46 pacientes, com média de idade 
de 11 anos; todos moravam com familiares, 9,52% eram residentes na cidade 
sede do hemocentro. Do total, 67,27% estudavam, sendo que 36,89% possuíam 
o ensino fundamental completo e 13,2% não estudavam. A maioria (82%) 
possuía hemofilia A. Quanto aos aspectos socioeconômicos e ambientais 
relatam recursos financeiros, transporte, poluição e ambiente no lar afetados. Os 
resultados observados podem subsidiar novos estudos e desenvolvimento de 
planejamento estratégicos institucionais para a criação de coparticipações que 
atendam especificamente esses pacientes mais vulneráveis, visando à melhoria 
da qualidade de vida desses, com repercussão em todo o sistema de atenção à 
saúde local e nacional podendo contribuir para implementação de ações na 
gestão em saúde e prática em prol dos pacientes hemofílicos. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida; criança; adolescentes; hemofilia; atenção 

em saúde 

TITLE: PROFILE OF CHILDREN AND HEMOPHYLIC ADOLESCENTS 

SERVED IN HEMONORTE DE NATAL / RN 

Abstract 

The objective of this work was to describe the epidemiological profile of children 
and adolescents with Hemophilia registered and assisted by Hemonorte, Natal / 
RN. A quantitative approach was made to the profile of children and adolescents 
with hemophilia who were seen on an outpatient basis. Data collection was 
performed using a questionnaire to obtain sociodemographic and clinical-
epidemiological variables. For data analysis, Epi-info 6.04d and SPSS were 
used, whose results were expressed through simple distribution, measures of 
central tendency and dispersion, proportions and Pearson correlation between 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 925 

 

facets and domains. 46 patients were interviewed, with a mean age of 11 years; 
all lived with family members, 9.52% were resident in the city where the blood 
center is located. Of the total, 67.27% were studying, with 36.89% having 
completed elementary school and 13.2% not studying. The majority (82%) had 
hemophilia A. Regarding socioeconomic and environmental aspects, they 
reported financial resources, transportation, pollution and the affected home 
environment. The observed results can support new studies and the development 
of institutional strategic planning for the creation of co-participations that 
specifically attend these most vulnerable patients, aiming at improving their 
quality of life, with repercussions throughout the local and national health care 
system and can contribute to implement actions in health management and 
practice for the benefit of hemophiliac 
 
Keywords: Quality of life; child; adolescents; hemophilia; health care 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

DE NATAL/RN A RESPEITO DO DESCARTE DE MEDICAMENTOS 

DOMICILIARES - CONTINUIDADE DO ESTUDO 

Resumo 

As sobras de medicamentos, seja por prazo expirado ou falta de utilização, 
geralmente são armazenados pela população em suas residências devido à falta 
de informação sobre a destinação correta. O objetivo deste estudo é retratar o 
nível de conscientização da população do município de Natal/RN sobre o 
descarte de medicamentos e como esta população realiza o descarte de 
medicamentos vencidos ou em desuso. O levantamento dos dados vem sendo 
executado através da aplicação de questionário aos moradores do município, no 
ponto de coleta situado no Campus Universitário e de forma online. Dentre os 
entrevistados, somente 33,99% fazem o descarte correto em algum 
estabelecimento de saúde ou postos de coleta, enquanto o restante faz o 
descarte em locais inadequados como lixo comum, vaso sanitário e pia. Ao fazer 
uma análise nas respostas dos entrevistados, embora 55,17% acreditem que 
não estão descartando corretamente, o estudo aponta que os pontos de coletas 
não estão sendo suficientes para suprir toda a demanda e que faltam 
informações claras sobre esses locais, fazendo com que a população descarte 
de forma indevida. Em vista disso, é necessária a conscientização sobre o 
destino correto desses medicamentos, além dos riscos ambientais e impactos 
na saúde, ocasionados pelo descarte incorreto. Para minimizar esses impactos 
e colaborar com a conscientização da população faz-se necessário o uso 
racional de medicamentos, políticas que sejam empregadas nesse sentido 
através dos gestores... 
 
Palavras-chave: Conscientização. Descarte de Medicamentos. Medicamentos 

vencidos. 

TITLE: EVALUATION OF THE LEVEL OF AWARENESS OF THE POPULATION 

OF NATAL / RN REGARDING DISPOSAL OF HOME MEDICINES - 

CONTINUITY OF THE STUDY 

Abstract 

Leftover medications, either due to expiry or lack of use, are usually stored by the 
population in their homes due to the lack of information on the correct destination. 
The objective of this study is to portray the level of awareness of the population 
of the city of Natal / RN about the disposal of medicines and how this population 
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discards expired or disused medicines. Data collection has been carried out by 
applying a questionnaire to residents of the municipality, at the collection point 
located on the University Campus and online. Among the interviewees, only 
33.99% dispose correctly in some health establishment or collection points, while 
the rest dispose in inappropriate places such as common garbage, toilet and sink. 
When analyzing respondents' responses, although 55.17% believe they are not 
discarding correctly, the study points out that the collection points are not being 
sufficient to supply all the demand and that clear information about these 
locations is missing, causing the population discards it improperly. In view of this, 
it is necessary to raise awareness about the correct destination of these drugs, 
in addition to the environmental risks and impacts on health, caused by incorrect 
disposal. In order to minimize these impacts and collaborate with the population's 
awareness, it is necessary to use medicines rationally, policies that are used in 
this sense through managers, greater disclosure about the places of receipt and 
incentive by the State and companies 
 
Keywords: Awareness. Disposal of Medicines. Expired drugs. Disused drugs. 
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TÍTULO: Estudo comparativo das condições periodontais em duas coortes de 

idosos 

Resumo 

Diante das alterações ocorridas na cavidade bucal decorrente do 
envelhecimento, esta pesquisa buscou investigar a condição periodontal em 
idosos institucionalizados e não institucionalizados de instituições filantrópicas e 
privadas. Esta pesquisa se caracteriza por ser uma coorte prospectiva (quatro 
anos) na qual se avaliou 128 idosos, sendo 94 idosos não institucionalizados e 
34 idosos institucionalizados. A condição periodontal dos idosos apresentou 
piora independentemente de serem institucionalizados ou não mesmo com a 
redução dos parâmetros sangramento gengival, cálculo dentário, bolsa 
periodontal rasa e profunda. As variáveis latentes criadas a partir da condição 
periodontal foram Doença periodontal inicial, Sequela da doença periodontal e 
Doença periodontal avançada. Houve relação significativa (p < 0,05) entre 
capacidade funcional e os fatores Doença periodontal inicial e Doença 
periodontal avançada. A piora do fator Doença periodontal avançada esteve 
associada às variáveis institucionalização, diabetes e capacidade cognitiva. 
Conclui-se que em relação ao diagnóstico periodontal, a maioria dos idosos 
apresentou maior prevalência de periodontite em estágios e gradações iniciais, 
bem como, os idosos que eram não institucionalizados, não diabéticos e 
orientados estiveram relacionados com a piora do fator doença periodontal 
avançada. 
 
Palavras-chave: Doenças periodontais. Índice periodontal. Idoso. 

TITLE: COMPARATIVE STUDY OF PERIODONTAL CONDITIONS IN TWO 

COORTS OF ELDERLY 

Abstract 

In view of the changes in the oral cavity resulting from aging, this research sought 
to investigate the periodontal condition in institutionalized and non-
institutionalized elderly people from philanthropic and private institutions. This 
research is characterized by being a prospective cohort (four years) in which 128 
elderly people were evaluated, being 94 non-institutionalized elderly people and 
34 institutionalized elderly people. The elderly's periodontal condition worsened 
regardless of whether they were institutionalized or not even with the reduction 
of gingival bleeding parameters, dental calculus, shallow and deep periodontal 
pocket. The latent variables created from the periodontal condition were Initial 
periodontal disease, Sequelae of periodontal disease and Advanced periodontal 
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disease. There was a significant relationship (p <0.05) between functional 
capacity and the factors Initial periodontal disease and Advanced periodontal 
disease. The worsening of the Advanced periodontal disease factor was 
associated with the variables institutionalization, diabetes and cognitive capacity. 
It is concluded that regarding the periodontal diagnosis, the majority of the elderly 
had a higher prevalence of periodontitis in initial stages and gradations, as well 
as, the elderly who were non-institutionalized, non-diabetic and oriented were 
related to the worsening of the advanced periodontal disease factor. 
 
Keywords: Periodontal diseases. Periodontal index. Aged 
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TÍTULO: Estabilidade fotoquímica de curcumina incorporada em celulas de 

levedura Saccharomyces cerevisiae 

Resumo 

Desde muito cedo, a humanidade aprendeu que determinadas plantas e vegetais 
possuem características benéficas que podem auxiliar em diversos aspectos, 
como medicinais, estéticos, etc. Entre essas plantas encontra-se a Curcuma 
longa L. que, ao ser tratada, pode-se extrair a curcumina. A curcurmina tem 
diversas aplicações, tanto medicinais como alimentícias. No entanto, uma das 
principais problemáticas na sua utilização é devido a sua baixa resistência a 
degradação pela luz . Diante dessa característica, o trabalho se propôs a testar 
os efeitos que o processo de encapsulação por meio da osmoporação na 
diminuição do mecanismo de degradação fotoquímica.  E, uma vez a atividade 
antioxidante é uma das principais características da curcumina,  foi verificada a 
atividade antioxidante através dos métodos FRAP e DPPH. Amostras da 
curcumina encapsuladas em células de levedura e amostras não encapsuladas 
foram expostas a luz artificial durante 50 dias.  Ao final do período de exposição, 
foi possível verificar que apenas 19,5 ± 0,1% do conteúdo de curcumina das 
amostras não encapsuladas se mostrava intacta no experimento. Já, em contra 
partida, as amostras que passaram pelo processo de microencapsulação tiveram 
uma taxa de retenção bem maior, chegando a 87,0 ± 0,3%, sendo 4 vezes maior 
do que as amostras livres. Nas amostras de curcumina microencapsulada houve 
uma diminuição da taxa de degradação e um aumento de 5,7 vezes no seu 
tempo de meia-vida.  
 
Palavras-chave: curcumina, leveduras, atividade antioxidante, luz 

TITLE: Curcumin photochemical stability incorporated into Saccharomyces 

cerevisiae yeast cells 

Abstract 

From a very early age, mankind learned that certain plants and vegetables have 
beneficial characteristics that can help in various aspects, such as medicinal, 
aesthetic, etc. Among these plants is Curcuma longa L. which, when treated, the 
curcumin can be extracted. Curcurmin has several applications, both medicinal 
and food. However, one of the main problems in its use is due to its low resistance 
to degradation by light. In view of this characteristic, the work proposed to test 
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the effects that the encapsulation process by means of osmoporation has on the 
reduction of the photochemical degradation mechanism. And, since the 
antioxidant activity is one of the main characteristics of curcumin, the antioxidant 
activity was verified through the FRAP and DPPH methods. Samples of curcumin 
encapsulated in yeast cells and unencapsulated were exposed to artificial light 
for 50 days. At the end of the exposure period, it was possible to verify that only 
19.5 ± 0.1% of the curcumin content of the non-encapsulated ones was shown to 
be intact. In contrast, the curcumin that went through the microencapsulation 
process had a much higher retention rate, reaching 87.0 ± 0.3%, 4 times higher 
than the free ones. Micro-encapsulated curcumin decreased its degradation rate 
and increased its half-life by 5.7 times. 
 
Keywords: curcumin, yeast, antioxidant activity, light. 
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TÍTULO: Gestão do Trabalho na Esfera Municipal 

Resumo 

 

A instalação do Sistema Único de Saúde (SUS) deu início a uma série de 
demandas destinadas às instituições de saúde de âmbito estadual e municipal 
tendo em vista o fortalecimento dos serviços de saúde. Neste contexto, a área 
de recursos humanos, assim chamada na época, passou a ser reconhecida com 
um dos gargalos para a consolidação e fortalecimento do SUS. Este trabalho 
destaca as principais dificuldades para o funcionamento dos setores 
responsáveis pela Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (GTES) das 
Secretarias Municipais de Saúde das regiões Sul e Sudeste do Brasil. Constitui 
um recorte de uma pesquisa avaliativa de abordagens qualitativa e quantitativa 
acerca das estruturas de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde das 
Secretarias Municipais e Estaduais do SUS das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
O questionário autoaplicável foi estruturado com questões fechadas e abertas e 
foram encaminhados online para as Secretarias Municipais de Saúde que 
aceitaram o convite e assinaram a Carta de Anuência. A falta de apoio da gestão 
foi a dificuldade mais mencionada para o desenvolvimento das atividades do 
setor de GTES. Além dessa dificuldade, as outras mais citadas foram: Pouca 
adesão dos profissionais/equipe e a insuficiência de recursos humanos. Este 
estudo evidenciou as principais dificuldades que atravancam o funcionamento 
dos setores responsáveis pela Gestão do Trabalho das Secretarias Municipais 
de Saúde das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Recursos Humanos; Trabalho; Saúde 

TITLE: WORK MANAGEMENT IN THE MUNICIPAL SPHERE 

Abstract 

 

The installation of the Unified Health System (SUS) initiated a series of demands 
for health institutions at the state and municipal levels with a view to strengthening 
health services. In this context, the human resources area, so called at the time, 
started to be recognized as one of the bottlenecks for the consolidation and 
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strengthening of SUS. This work highlights the main difficulties for the functioning 
of the sectors responsible for the Management of Work and Health Education 
(GTES) of the Municipal Health Secretariats of the South and Southeast regions 
of Brazil. It constitutes an excerpt from an evaluative research of qualitative and 
quantitative approaches about the structures of Work Management and Health 
Education of SUS Municipal and State Secretariats of the South and Southeast 
regions of Brazil. The self-administered questionnaire was structured with closed 
and open questions and was sent online to the Municipal Health Departments 
that accepted the invitation and signed the Letter of Consent. The lack of 
management support was the most mentioned difficulty for the development of 
activities in the GTES sector. In addition to this difficulty, the others most cited 
were: Little adherence by professionals / staff and insufficient human resources. 
This study highlighted the main difficulties that hamper the functioning of the 
sectors responsible for the Work Management of Municipal Health Departments 
in the South and Southeast regions of Brazil. 

 
 
Keywords: Human Resources; Job; Cheers. 
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TÍTULO: VIABILIDADE DA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E 

ADAPTAÇÕES DE FORMAS FARMACÊUTICAS NA MATERNIDADE ESCOLA 

JANUÁRIO CICCO: UM ESTUDO BASEADO EM VALOR 

Resumo 

 
 
A população pediátrica possui diferenças fisiológicas, farmacocinéticas quando 
comparada a adulta, gerando dificuldades na deglutição de comprimidos. A 
carência de formulações líquidas corrobora para a adaptação de comprimidos 
em preparações extemporâneas, amparada na RDC 67/2007. Nesse panorama, 
a implantação de um sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária 
(SDMDU) é considerado como mais seguro. O intuito desta pesquisa é a 
realização de um estudo farmacoeconômico sobre a viabilização da implantação 
de uma unidade de farmacotécnica hospitalar nos preceitos do SDMDU na 
unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) da Maternidade Escola Januário 
Cicco (MEJC). Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e analítico de 
abordagem qualitativa e quantitativa. O estudo foi realizado a partir da avaliação 
do sumário das prescrições médicas e relatório de dispensação dos 
medicamentos de cada paciente no período de 01/01/2018 a 31/12/2018. A 
pesquisa foi aprovada no comitê de ética e pesquisa do Hospital Universitário 
Onofre Lopes (CAAE: 13306919.8.000.5292) e a análise estatística dos dados 
foi feita no Microsoft office-EXCEL 2013. Foram analisados os sumários de 368 
pacientes e a análise concluiu uma economia de 78,81% obtidos com a 
implementação do SDMDU. Concluiu-se a implantação de uma unidade de 
farmacotécnica hospitalar é benéfica referente a economicidade, mas que as 
outras formas farmacêuticas devem ser analisadas para garantir maior 
viabilidade econômica 
 
Palavras-chave: Unitarização de dose. Viabilidade econômica. Adaptações de 

Comprimidos 

TITLE: FEASIBILITY OF UNITARIZING DRUGS AND ADAPTATIONS OF 

PHARMACEUTICAL FORMS IN MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO: 

A VALUE-BASED STUDY 

Abstract 
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The pediatric population has physiological and pharmacokinetic differences when 
compared to adults, generating difficulties in swallowing pills. The lack of liquid 
formulations supports the adaptation of tablets to extemporaneous preparations, 
supported by RDC 67/2007. In this scenario, the implementation of a unit dose 
medication distribution system (SDMDU) is considered to be safer. The purpose 
of this research is to carry out a pharmacoeconomic study on the feasibility of 
implementing a hospital pharmacotechnical unit in the SDMDU's precepts in the 
neonatal intensive care unit (NICU) of Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC). This is a cross-sectional, retrospective and analytical study with a 
qualitative and quantitative approach. The study was carried out based on the 
evaluation of the summary of medical prescriptions and report of medication 
dispensing for each patient in the period from 01/01/2018 to 12/31/2018. The 
research was approved by the ethics and research committee of the Hospital 
Universitário Onofre Lopes (CAAE: 13306919.8.000.5292) and the statistical 
analysis of the data was performed at Microsoft office-EXCEL 2013. The 
summaries of 368 patients were analyzed and the analysis concluded an 
economy 78.81% obtained with the implementation of the SDMDU. It was 
concluded that the implementation of a hospital pharmacotechnical unit is 
beneficial in terms of economy, but that the other dosage forms must be analyzed 
to ensure greater economic viability. 

 
 
Keywords: unitized dose. pharmacoeconomic. adapted medication 
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TÍTULO: Comparando a performance de diferentes coadjuvantes de secagem 

sobre a secagem de frutas tropicais 

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, destaca-se 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.Outro fruto 
que se destaca, é o açaí (Euterpe Oleracea), cujo o cultivo tem crescido 
potencialmente nos últimos anos, em função às suas propriedades benéficas à 
saúde, como compostos bioativos, capacidade antioxidante e compostos 
fenólicos, principalmente antocianinas, que além de ser usado em formulações 
alimentícias como um ingrediente funcional, tem aplicação em cosméticos. O 
trabalho teve como objetivo comparar a eficiência de secagem da acerola e do 
açaí através do processo de secagem por liofilização (liofilizador L101), 
utilizando como adjuvantes à proteína do soro (Whey) e a goma arábica, nas 
concentrações de 10% e 15%. Os produtos obtidos foram submetidos a análise 
de composição fisico quimica e bioativa. Os resultados mostraram a influência 
dos adjuvantes sobre os produtos obtidos e que a escolha de uso deverá ser 
atribuída em função do custo benefício de sua aplicação. 

 
 
Palavras-chave: acerola, açaí, secagem, whey. 

TITLE: COMPARING PERFORMANCE OF DIFFERENT DRYING 

ADVANTAGES ON A TROPICAL FRUIT DRYING. 

Abstract 

The acerola (Malpighia emarginata D.C.) is a tropical fruit that has vast economic 
and nutritional potential and is easily cultivated, It has a pleasant taste and aroma 
and stands out for its composition in bioactive compounds such as anthocyanins 
and vitamin C. The perishability of the fruits allows the application of technological 
processes aimed at the production of products derived from bioactive 
compounds, preserved functional and biological attributes. 
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Another fruit that also stands out is the cultivation of açaí (Euterpe Oleracea), that 
has potentially grown. It has been observed that in recent years the demand for 
the study of fruit has grown considerably due to its beneficial health properties, 
as bioactive compounds, antioxidant capacity and phenolic compounds, mainly 
anthocyanins, which is also being inserted in cosmetics and food formulations as 
an organic ingredient, positively influencing national fruit production. The 
objective of this work is to compare the drying efficiency of each experimental 
group, each of them was lyophilized (freeze dry L101), and as adjuvants were 
used whey protein (Whey) and gum arabic, at concentrations of 10% and 15%. 
Analyzes were made of moisture, pH, acidity, water activity, sugars, fiber, soluble 
solids, solubility and hygroscopicity, particle size distribution, morphology were 
analyzed for each of the final products obtained. Higher efficiency was observed. 

 
Keywords: acerola. açai, drying, whey. 
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TÍTULO: Perfil de saúde de idosos auto-declarados indígenas de João Câmara 

(RN) 

Resumo 

O envelhecimento populacional gera impacto em vários setores da sociedade, 
principalmente os sistemas e serviços de saúde. Os idosos indígenas 
apresentam necessidades semelhantes da população idosa não indígena. 
Contudo, apresentam aspectos específicos relacionados a cultura de 
autocuidado e as condições de vida e saúde, as quais refletem em seus padrões 
de saúde. Assim, objetivou-se caracterizar o perfil de saúde dos idosos indígenas 
da área adscrita da Unidade Básica de Saúde, da Comunidade do Amarelão. 
Trata-se de um estudo observacional, do tipo corte transversal e abordagem 
quantitativa, realizado na comunidade indígena do Amarelão, no município de 
João Câmara, Rio Grande do Norte. Os principais achados demonstraram a 
predominância de idosos do gênero feminino, com faixa etária dos 60 aos 79 
anos, que possuem como fonte de renda o auxílio previdenciário, a maioria 
possui companheiro. Em relação as condições de saúde dos idosos, notou-se a 
presença do etilismo e tabagismo, assim como, um alto índice de doenças 
cônicas como a hipertensão arterial. Foi observado o uso contínuo de 
medicamentos pelos idosos, além de mais da metade apresentar algum tipo de 
limitação, para a realização das Atividades de Vida Diária. Ressalta-se, a 
importância de uma discussão ampliada quanto à capacitação e/ou atualização 
dos profissionais de saúde para o cuidado gerontológico frente ao 
envelhecimento indígena e do perfil de saúde encontrado. 
 
Palavras-chave: Saúde indígena; Envelhecimento; Saúde do Idoso; 

Enfermagem Geriátrica. 

TITLE: HEALTH PROFILE OF INDIGENOUS ELDERLY PEOPLE FROM THE 

AMARELÃO COMMUNITY, RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL. 

Abstract 

Population aging has an impact on various sectors of society, especially health 
systems and services. Indigenous elderly people have similar needs to the non-
indigenous elderly population. However, they have specific aspects related to the 
culture of self-care and the living and health conditions, which are reflected in 
their health standards. Thus, the objective was to characterize the health profile 
of elderly indigenous people in the area enrolled in the Basic Health Unit, of the 
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Amarelão Community. This is an observational, cross-sectional study with a 
quantitative approach, carried out in the indigenous community of Amarelão, in 
the municipality of João Câmara, Rio Grande do Norte. The main findings 
demonstrated the predominance of elderly women, aged 60 to 79 years, who 
have social security assistance as their source of income, most of whom have a 
partner. Regarding the health conditions of the elderly, alcoholism and smoking 
were noted, as well as a high rate of conical diseases such as arterial 
hypertension. It was observed the continuous use of medications by the elderly, 
in addition to more than half of them presenting some type of limitation, for 
carrying out the Activities of Daily Living. It is emphasized the importance of an 
expanded discussion regarding the training and / or updating of health 
professionals for gerontological care in the face of indigenous aging and the 
health profile found. 
 
Keywords: Indigenous health; Aging; Health of the Elderly; Geriatric Nursing. 
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TÍTULO: DESEMPENHO MOTOR E FATORES ASSOCIADOS AO RISCO DE 

QUEDAS DE PESSOAS IDOSAS 

Resumo 

 

Indicadores relacionam o envelhecimento da população mundial com a queda 
dos níveis de fecundidade nas regiões, o que resulta em mais indivíduos vivendo 
ao longo do tempo. Uma redução na força muscular, dificulta a funcionalidade e 
pode vir a desencadear uma maior propensão a quedas, tornando a avaliação 
da força muscular um importante fator de verificação nos senescentes. O objetivo 
do estudo foi verificar se há relação entre o grau de força muscular nos membros 
inferiores (MMII), desempenho funcional e quedas em idosos residentes no 
município de Santa Cruz – Rio Grande do Norte (RN). Os senescentes foram 
avaliados com alguns dos testes seguintes: responderam a um questionário com 
dados sociodemográficos, o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), risco de 
quedas com Escala Internacional de Eficácia de Quedas (FES-I), e a força 
muscular avaliada por um dinamômetro manual. Verificou-se que as avaliações 
realizadas são primordiais para a avaliação funcional e de qualidade de vida dos 
idosos e necessitam que sua utilização ocorra de forma mais frequente, e de 
modo multiprofissional. Viu-se que a força muscular periférica não foi afetada 
pelos níveis de cognição, aptidão motora e risco de quedas, no entanto a idade 
continua alterando esta força nesses indivíduos. 

 
 
Palavras-chave: Força muscular. Desempenho Funcional. Quedas. 

TITLE: Engine performance and factors associated with the risk of falling old 

people 

Abstract 

 

Indicators relate the aging of the world population to the drop in fertility levels in 
the regions, which results in more individuals living over time. A reduction in 
muscle strength, hinders functionality and may trigger a greater propensity for 
falls, making the assessment of muscle strength an important factor in verifying 
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senescents. The objective of the study was to verify whether there is a 
relationship between the degree of muscle strength in the lower limbs (lower 
limbs), functional performance and falls in elderly residents in the municipality of 
Santa Cruz - Rio Grande do Norte (RN). The senescents were evaluated with 
some of the following tests: they answered a questionnaire with 
sociodemographic data, the Mini Mental State Examination (MMSE), risk of falls 
with the International Scale for Efficacy of Falls (FES-I), and muscle strength 
assessed by a manual dynamometer. It was found that the evaluations carried 
out are essential for the functional and quality of life assessment of the elderly 
and require their use to occur more frequently, and in a multidisciplinary way. It 
was seen that the peripheral muscle strength was not affected by the levels of 
cognition, motor aptitude and risk of falls, however age continues to alter this 
strength in these individuals. 

 
 
Keywords: Muscle strength. Functional Performance. Falls. 
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TÍTULO: Sobrevivência de alevinos de Betta splendens na presença de 

Anacardium occidentale 

Resumo 

O cajueiro apresenta diversas propriedades biológicas, destacando-se às anti-
inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana, cicatrizante, antibacteriano, 
antifúngico, ocorrendo devido à presença natural de tanino, que são compostos 
fenólicos classificados em condensados e hidrolisáveis, sendo encontrado na 
casca do caju apenas os taninos condensados. Assim, tendo em vista a 
importância do estudo e de informações sobre o uso de taninos, este trabalho 
teve como objetivo avaliar o efeito dos taninos da A. occidentale, sob a 
sobrevivência de alevinos de Betta splendens. O material foi coletado na Escola 
Agrícola de Jundiaí, e logo após, foi seco ao ar, moído e classificado, utilizando 
25 gramas. Após a eclosão dos ovos, os peixes foram contabilizados e 
direcionados para os aquários, recebendo diferentes dosagens de taninos. O 
tratamento controle (T0) obteve a maior taxa de eclosão, chegando a taxa média 
de 5 ovos eclodidos. Os demais tratamentos apresentaram valores 
desproporcionais ao da concentração de taninos presentes nas amostras. Com 
relação ao tratamento com maior concentração de tanino, o T4, quase não houve 
eclosões, podendo ser um indicativo de toxicidade. Para as concentrações de 
tanino de cajueiro analisadas, não houve significância na taxa de eclosão, sendo 
necessário realizar pesquisas com novas concentrações. 
 
Palavras-chave: Taninos condensados, Cajueiro, Peixe Betta. 

TITLE: SURVIVAL OF Betta splendens FINGERLING IN THE PRESENCE OF 

TANINES OF Anacardium occidentale 

Abstract 

The cashew tree has several biological properties, especially anti-inflammatory, 
antioxidant, antimicrobial, healing, antibacterial, antifungal, occurring due to the 
natural presence of tannin, which are phenolic compounds classified in 
condensates and hydrolysable, being found in the cashew bark only condensed 
tannins. Thus, in view of the importance of study and information on the use of 
tannins, this study aimed to evaluate the effect of A. occidentale tannins on the 
survival of Betta splendens fry. The material was collected at the Escola Agrícola 
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de Jundiaí, and soon after, it was air dried, ground and classified, using 25 grams. 
After the eggs hatched, the fish were counted and directed to the aquariums, 
receiving different dosages of tannins. The control treatment (T0) obtained the 
highest hatching rate, reaching an average rate of 5 hatched eggs. The other 
treatments showed disproportionate values to the concentration of tannins 
present in the samples. Regarding the treatment with a higher concentration of 
tannin, T4, there were almost no hatches, which may be an indication of toxicity. 
For the cashew tannin concentrations analyzed, there was no significance in the 
hatching rate, requiring research with new concentrations. 
 
Keywords: Condensed tannins, Cashew, Betta fish. 
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TÍTULO: Determinação de canabinoides em amostras de doces vendidas no 

litoral do Rio Grande do Norte. 

Resumo 

 

Plantas do gênero Cannabis sp. (Cannabaceae), historicamente conhecidas por 
seus efeitos e propriedades, são procuradas para uso medicinal, em contextos 
culturais e, prevalentemente, uso recreativo. A maconha é a droga ilícita mais 
utilizada no Brasil e no mundo, consumida, principalmente, nas formas de droga 
vegetal seca e haxixe, majoritariamente, pela porção adolescente da população. 
Dentro desse parâmetro, observa-se o uso da maconha através do fumo, como 
cigarros (droga vegetal seca) e cachimbos (haxixe), e na forma de ingrediente 
nos alimentos, em especial, doces e bolos, de modo a obter os efeitos de 
maneira mais lenta, com uma menor biodisponibilidade, em um consumo mais 
discreto. No Brasil, assim como em outros países, o uso, bem como cultivo para 
uso pessoal e prescrição médica em desacordo com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) é ilegal. Esses são classificados como crimes de 
acordo com a lei N° 11.343 de 23 de agosto de 2006, com aplicação de penas 
que variam de acordo com os respectivos delitos. Esses parâmetros são 
embasamentos para investigações criminais, de modo a apreender os produtos 
(drogas) que seriam comercializados, deter os traficantes envolvidos e, assim, 
interromper parte do ciclo de venda e consumo ilícito da maconha. Nisso, 
abordando as Toxicologias Social e Forense, esse projeto objetiva identificar a 
presença de Cannabis sp. em doces comercializados nas principais praias 
turísticas do litoral no estado do Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Doces; Cannabis; Maconha 

TITLE: Determination of cannabinoids in samples of candies sold on the coast of 

Rio Grande do Norte. 

Abstract 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 945 

 

 

Plants of the genus Cannabis sp. (Cannabaceae), historically known for their 
effects and properties, are sought after for medicinal use, in cultural contexts and, 
predominantly, recreational use. Marijuana is the most widely used illicit drug in 
Brazil and in the world, consumed mainly in the forms of dry vegetable drug and 
hashish, mostly by the adolescent portion of the population. Within this 
parameter, the use of marijuana through smoking is observed, such as cigarettes 
(dry vegetable drug) and pipes (hashish), and in the form of an ingredient in 
foods, especially sweets and cakes, in order to obtain the effects of slower, with 
less bioavailability, in a more discreet consumption. In Brazil, as in other 
countries, the use, as well as cultivation for personal use and medical prescription 
in disagreement with the National Health Surveillance Agency (ANVISA) is illegal. 
These are classified as crimes according to law No. 11,343 of August 23, 2006, 
with the application of penalties that vary according to the respective offenses. 
These parameters are grounds for criminal investigations, in order to apprehend 
the products (drugs) that would be commercialized, detain the traffickers involved 
and, thus, interrupt part of the cycle of sale and illegal consumption of marijuana. 
In this, addressing Social and Forensic Toxicologies, this project aims to identify 
the presence of Cannabis sp. in sweets sold on the main tourist beaches of the 
coast in the state of Rio Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Sweets; Cannabis; Marijuana 
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TÍTULO: Identificação da microbiota das lesões endo-periodontais e sua relação 

com os tecidos pulpo-periapicais 

Resumo 

 

Introdução: A relação da doença periodontal com a doença pulpar foi descrita 
pela primeira vez por Simring e Goldberg em 1964. Desde então, o termo “lesão 
endo-perio” passou a ser usado para descrever lesões que ocorrem devido à 
presença de produtos inflamatórios encontrados nos tecidos periodontais e 
pulpares. Objetivo: Analisar a influência das lesões endo periodontais sobre o 
tecido pulpar de dentes humanos. Metodologia: Este estudo será submetido à 
apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. A pesquisa consistirá em um estudo experimental in vivo 
baseado em análises clínica, radiográfica e microscópica. Para o presente 
estudo, serão selecionados pacientes, faixa etária de 30 a 60 anos, da clínica 
multidisciplinar integrada de ensino do Departamento de Odontologia da UFRN, 
onde os dentes já deverão ter sido indicados para exodontia, por apresentarem 
doença periodontal avançada. Serão realizados exames clínico e radiográfico 
para triagem dos pacientes, após 100 dentes serão selecionados para análise 
morfológica. Na realização desta análise serão verificadas alterações de 
natureza inflamatórias, degenerativa e/ou involutivas e apoptose na polpa, 
ligamento periodontal e reabsorção radicular. 

 
 
Palavras-chave: Endodontia; Periodontia; Polpa dentária. 

TITLE: Identification of the microbiota of periodontal endodontic lesions and their 

relationship with pulpoperiapic tissues 

Abstract 

Introduction: The relationship of periodontal disease with pulp disease was first 
described by Simring and Goldberg in 1964. Since then, the term "endoperium 
lesion" has been used to describe lesions that occur due to the presence of 
inflammatory products found in periodontal and pulp tissues. Objective: To 
analyze the influence of periodontal endo lesions on the pulp tissue of human 
teeth. Methodology: This study will be submitted to the Research Ethics 
Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte. The research will 
consist of an experimental in vivo study based on clinical, radiographic and 
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microscopic analyses. For the present study, patients, aged 30 to 60 years, will 
be selected from the integrated multidisciplinary teaching clinic of the Department 
of Dentistry of UFRN, where the teeth should have already been indicated for 
tooth work, because they present advanced periodontal disease. Clinical and 
radiographic examinations will be performed to screen patients, after 100 teeth 
will be selected for morphological analysis. In the performance of this analysis 
will be verified changes of inflammatory, degenerative and/or involutive nature 
and apoptosis in the pulp, periodontal ligament and root resorption. 
 
Keywords: Endodontics; Periodontics; Dental Pulp. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ESTUFA SOLAR PARA SECAGEM DE MADEIRA DE 

NIM INDIANO (Azadirachta indica A. Juss.) 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a secagem de madeira de 
Azadirachta indica com a finalidade de avaliar a eficácia da secagem da madeira 
em estufa solar além de comparar a perda de umidade de acordo com a classe 
diamétrica das toras. Foram abatidos 10 indivíduos onde os mesmos foram 
divididos em toras de 1,50 metros e posteriormente levados para uma estufa 
solar onde foram realizadas pesagens periódicas a cada 15 dias até peso 
constante. Das toras foram retirados discos da extremidade de 
aproximadamente 3cm de espessura onde foram identificados, pesados e 
levados para estufa convencional a 63±2°C de variação até massa constante 
para determinação da umidade inicial. As toras foram divididas em 3 classes de 
acordo com o diâmetro:C1 (maior que 11 cm), C2 (entre 7 e 10,9 cm) e C3 (até 
6,9 cm). A partir das pesagens periódicas foi possível calcular a umidade inicial 
das toras e acompanhar a perda de umidade para cada uma das classes, onde 
as toras pertencentes à classe C1 obteve uma estabilidade mais rápida e a 
classe C3 apresentou uma maior perda de umidade quando comparada com as 
outras classes. Conclui-se que a estufa solar utilizada nesta pesquisa é uma boa 
alternativa para secagem da madeira de Azadirachta indica. 
 
Palavras-chave: secagem de toras. espécie exótica. umidade da madeira. 

TITLE: USE OF SOLAR GREENHOUSE FOR DRYING INDIAN NIM WOOD 

(Azadirachta indica A. Juss.) 

Abstract 

 

The present study had as objective to evaluate the drying of the wood of 
Azadirachta indica with an evaluation result of the drying of the wood in solar 
greenhouse besides to compare the loss of humidity according to the diametric 
class of the logs. 10 were slaughtered and they were divided into logs of 1.50 
meters and later taken to a solar greenhouse where periodic weighings were 
carried out every 15 days until constant weight. From the logs, disks were 
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removed from the end, approximately 3 cm thick, where they were identified, 
weighed and taken to a conventional oven at 63±2°C of variation until constant 
mass to determine the initial moisture. The logs were divided into 3 classes 
according to the diameter: C1 (greater than 11 cm), C2 (between 7 and 10.9 cm) 
and C3 (up to 6.9 cm). From the periodical weighings it was possible to calculate 
the initial moisture of the logs and to monitor the moisture loss for each of the 
classes, where the logs belonging to class C1 obtained a more rapid stability and 
class C3 showed a greater loss of moisture when compared to the other classes. 
It is concluded that a solar greenhouse used in this research is a good alternative 
for drying Azadirachta indica wood. 

 
 
Keywords: solar drying. loss of moisture. wood moisture. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 950 

 

CÓDIGO: SB0930 

AUTOR: BLENDA PAULA DA SILVA MEDEIROS 

ORIENTADOR: ADLEY ANTONINI NEVES DE LIMA 

 

 

TÍTULO: Avaliação da atividade antichagásica in vitro de micropartículas 

poliméricas de uma nova piranaftoquinona 

Resumo 

O IVS320 é uma piranaftoquinona oriunda da Lawsonia Inermis L., que, em 
estudo recente, apresentou relevante atividade tripanocida nas formas 
tripomastigotas de Trypanosoma cruzi, protozoário causador da Doença de 
Chagas. Tal enfermidade é endêmica nos países que compõem a América Latina 
e, embora tenha sido descoberta há mais de 100 anos, apresenta ainda uma 
terapêutica consideravelmente limitada e marcada pela manifestação de sérios 
efeitos adversos. No presente trabalho, foram desenvolvidas micropartículas 
poliméricas carregadas com o IVS320, a partir do método de emulsão seguido 
de evaporação de solvente, a fim de superar o perfil de baixa solubilidade em 
água do ativo, o que é característico de muitas entidades químicas com potencial 
farmacológico disponíveis atualmente. Além disso, buscou-se lançar uma 
alternativa medicamentosa com atividade antichagásica eficaz e segura, 
necessária e imprescindível para os pacientes diagnosticados com a Doença de 
Chagas. 
 
Palavras-chave: IVS320; Micropartículas Poliméricas; Doença de Chagas. 

TITLE: Evaluation of the in vitro antichagasic activity of polymeric microparticles 

of a new pyranaptoquinone 

Abstract 

IVS320 is a pyranaptoquinone from Lawsonia Inermis L., which in a recent study 
showed relevant trypanocidal activity in trypomastigotes of Trypanosoma cruzi, 
Chagas disease protozoan. Such disease is endemic in the countries that make 
up Latin America and, although it was discovered more than 100 years ago, it still 
presents considerably limited therapy and marked by the manifestation of serious 
adverse effects. In the present work, polymeric microparticles loaded with IVS320 
were developed, using the emulsion method followed by solvent evaporation, in 
order to overcome the low water solubility profile of the active, which is 
characteristic of many chemical entities with pharmacological potential currently 
available. In addition, an attempt was made to launch a drug alternative with an 
effective and safe antichagasic activity, which is necessary and essential for 
patients diagnosed with Chagas' disease. 
 
Keywords: IVS320; Polymeric Microparticles; Chagas Disease. 
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TÍTULO: Reabilitação vestibular na doença de parkinson: revisão integrativa da 

literatura 

Resumo 

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que 
afeta o Sistema Nervoso Central (SNC), causa tremor, tontura, entre outros 
sintomas. Como forma de intervenção dos sintomas otoneurológicos, destaca-
se a Reabilitação Vestibular (RV). Objetivo: Delinear uma revisão integrativa 
referente aos resultados da reabilitação vestibular na DP. Método: O estudo foi 
delineado como uma revisão integrativa da literatura, cuja pergunta norteadora 
foi “Quais os resultados obtidos, a partir da Reabilitação Vestibular, aplicada na 
doença de Parkinson?”. Realizou-se uma busca em seis bases de dados 
eletrônicas e, após análise dos critérios de exclusão, oito estudos foram 
selecionados para esta pesquisa. Resultados: A maior parte dos estudos foi de 
nacionalidade brasileira, com predomínio de participantes do sexo masculino, 
faixa etária entre 18 e 82 anos. Realizaram a terapia de RV num tempo médio 
de três meses e 15 dias, sendo o protocolo de Cawthorne (1944) e Cooksey 
(1946), o mais citado. Entre os instrumentos para monitoria da RV, houve uso de 
subjetivos, como o Dizziness Handicap Inventory (DHI), além do exame objetivo, 
posturografia dinâmica computadorizada. Conclusão: Verificou-se que a RV 
tem sido aplicada por equipe multidisciplinar, com bons resultados, no 
tratamento dos sintomas otoneurológicos, uma vez que os estudos selecionados 
trouxeram evidências a respeito da redução destes sinais, melhora do equilíbrio 
corporal e impacto positivo na qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Doença de Parkinson; Reabilitação; Equilíbrio postural. 

TITLE: Vestibular rehabilitation in parkinson's disease: integrative literature 

review 

Abstract 

Introduction: Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease that 
affects the Central Nervous System (CNS), causes tremor, dizziness, among 
other symptoms. As a form of intervention for otoneurological symptoms, 
Vestibular Rehabilitation (VR) stands out. Objective: To outline an integrative 
review regarding the results of vestibular rehabilitation in PD. Method: The study 
was designed as an integrative literature review, whose guiding question was 
“What are the results obtained from Vestibular Rehabilitation, applied in 
Parkinson's disease?”. A search was carried out in six electronic databases and, 
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after analyzing the exclusion criteria, eight studies were selected for this 
research. Results: Most of the studies were of Brazilian nationality, with a 
predominance of male participants, aged between 18 and 82 years. They 
underwent VR therapy in an average time of three months and 15 days, with the 
Cawthorne (1944) and Cooksey (1946) protocol being the most cited. Among the 
instruments for monitoring VR, subjective were used, such as the Dizziness 
Handicap Inventory (DHI), in addition to the objective exam, dynamic 
computerized posturography. Conclusion: It was found that VR has been 
applied by a multidisciplinary team, with good results, in the treatment of 
otoneurological symptoms, since the selected studies brought evidence 
regarding the reduction of these signs, improvement of body balance and positive 
impact on the quality of life. 
 
Keywords: Parkinson's disease; Rehabilitation; Postural balance. 
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TÍTULO: Sobrevivência de alevinos de Betta splendens na presença do 

pirolenhoso de jurema-preta 

Resumo 

O Extrato Pirolenhoso, considerado um subproduto, é originado a partir da 
carbonização da madeira. Seu aproveitamento é uma alternativa eficaz para a 
redução na emissão de poluentes no ar quando ocorre a queima. Possui diversas 
aplicações, dentre elas ação fungicida, bactericida e como fertilizante orgânico. 
A jurema-preta, Mimosa tenuiflora, é uma espécie que ocorre em abundância no 
nordeste brasileiro, possui grande potencial calorífico, consequentemente, é 
uma grande produtora de EP. O objetivo foi avaliar a sobrevivência dos alevinos 
de Betta splendens na presença do Extrato Pirolenhoso de jurema-preta. As 
amostras de madeiras foram postas no interior da mufla e carbonizadas durante 
6 horas, em seguida foi coletado o EP oriundo da condensação da fumaça. Os 
casais de peixes Betta splendens foram postos para reproduzir em um período 
de 2 à 3 dias, gerando de 100 à 300 alevinos. Foram postos dez alevinos por 
aquário, contendo 200 ml de água. Os tratamentos foram divididos em cinco, 
cada um com cinco repetições. O EP foi adicionado em gotas, ficando: T0 
(controle), T1 (uma gota), T2 (duas gotas), T3 e T4. As contagens foram 
realizadas diariamente, contabilizando os ovos eclodidos e, ao final do tempo de 
contagem, foram contabilizados os ovos fungados. Para eclosão, os tratamento 
T1, T2 e T3 foram considerados medianos porém satisfatórios, com médias 
similares ao T0 (controle). Já para a ação antifúngica, o T3 sobressaiu os 
demais, com média igual à 5,2 para os ovos. 
 
Palavras-chave: Extrato, tratamento, peixe. 

TITLE: Survival of fingerlings of Betta splendens in the presence of pyroligneous 

of jurema-preta 

Abstract 

 

The pyroligneous extract, considered a by-product, originates from the 
carbonization of wood. Its use is an effective alternative for reducing pollutant 
emissions in the air when burning occurs. It has several applications, among them 
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fungicidal, basctericidal action and as an organic fertilizer. The jurema-preta, 
Mimosa tenuiflora,a species that occurs in abundance in northeastern Brazil, has 
great calorific potential, consequently, it is a great EP producer. The objective 
was to evaluate the survival of Betta splendens fry in the presence of 
pyroligneous of jurema-preta. The wood samples were placed inside the muffle 
and charred for 6 hours, then the PE from the smoke condensation was collected. 
The fish couples Betta splendens were bred for 2 to 3 days, generating 100 to 
300 fingerling. Ten fingerlings were placed per aquarium, containing 200 ml of 
water. The treatments were divided into five, each with five repetitions. The EP 
was added in drops, leaving: T0 (control), T1 (one drop), T2 (two drops), T3 and 
T4. As counts were performed daily, counting hatched eggs and, at the end of 
the counting time, fungus eggs were counted. For hatching, treatments T1, T2 
and T3 were considered average but satisfactory, with averages similar to T0 
(control). As for the antifungal action, T3 stood out from the rest, with an average 
equal to 5.2 for eggs. 

 

  

 
 
Keywords: Extract, treatment, fish. 
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TÍTULO: Qualidade fisiológica de sementes de Enterolobium contortisiliquum 

(Vellozo) Morong. em função do umedecimento e substrato 

Resumo 

A espécie em estudo, o Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., é 
popularmente como tamboril, por ocorrer principalmente no nordeste, é 
necessário estudos a cerca de sua disponibilidade de água, pois este é um dos 
fatores que mais influencia no seu desenvolvimento. Sementes que passam por 
estresse hídrico, seja de escassez ou excesso, apresentam resultados inferiores 
aos esperados, havendo assim, decréscimo na porcentagem de germinação e 
no vigor de plântulas. Desejando entender esta causa, avaliou-se o efeito de 
diferentes níveis de umedecimento do substrato papel e areia sobre a qualidade 
fisiológica de sementes de E. contortisiliquum. Foi realizado semeadura das 
sementes em 10 tratamentos (níveis de umedecimento) em delineamento 
experimental inteiramente ao acaso (DIC). Os níveis de umidade utilizados foram 
equivalentes a 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 3,5 x peso do papel seco, sendo os níveis de 
2,0; 2,5 e 3,5 os que apresentaram a melhor expressão da viabilidade e do vigor 
das sementes. Assim como a capacidade de retenção de umidade igual a 65% 
do substrato areia também se mostrou mais eficiente em relação aos outros 
níveis de 50; 55; 60 e 70%. Dessa forma, é possível concluir que os dois 
resultados se mostraram de acordo com as recomendações estabelecidas pelas 
Regras para Análise de Sementes. 
 
Palavras-chave: Tamboril, umidade, papel de germinação, areia 

TITLE: Physiological quality of Enterolobium contortisiliquum (Vellozo) Morong 

seeds depending on wetting and substrate 

Abstract 

The species under study, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong., Is 
popularly like tamboril, since it occurs mainly in the northeast, studies about its 
water availability are necessary, as this is one of the factors that most influences 
its development. Seeds that undergo water stress, either of scarcity or excess, 
show less than expected results, with a decrease in the percentage of 
germination and in the vigor of seedlings. Wishing to understand this cause, the 
effect of different levels of moistening of the substrate paper and sand on the 
physiological quality of E. contortisiliquum seeds was evaluated. Seeds were 
sown in 10 treatments (wetting levels) in a completely randomized design (DIC). 
The humidity levels used were equivalent to 1.5; 2.0; 2.5; 3.0 and 3.5 x dry paper 
weight, with levels of 2.0; 2.5 and 3.5 presented the best expression of the 
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viability and vigor of the seeds. As well as the moisture retention capacity equal 
to 65% of the sand substrate, it was also more efficient in relation to the other 50 
levels; 55; 60 and 70%. Thus, it is possible to conclude that the two results were 
in accordance with the recommendations established by the Rules for Seed 
Analysis. 
 
Keywords: tamboril, density, germination paper, sand 
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TÍTULO: Avaliação da confiabilidade e reprodutibilidade de um instrumento de 

triagem para risco de privação do aleitamento materno exclusivo ao seio 

Resumo 

O presente estudo objetivou avaliar a confiabilidade e reprodutibilidade de um 
questionário previamente elaborado para triagem de risco de privação do 
aleitamento materno exclusivo ao seio. O questionário utilizado neste estudo 
contemplou situações que inviabilizavam o AME, fatores antropométricos 
maternos, e do nascimento até antropometria do RN, totalizando 7 itens. Ao final 
da aplicação o questionário possibilitou classificar o binômio avaliado em risco 
habitual, médio risco ou alto risco. Para avaliar a confiabilidade e 
reprodutibilidade do questionário foi necessário realizar a aplicação do 
instrumento em duplicata conforme o processo de teste-reteste. Participaram do 
estudo 108 binômios mãe-filho. Destas, 77,8% tinha de 19 a 35 anos, mais de 
40% das puérperas apresentaram-se acima do peso antes e ao final da 
gestação. A análise realizada com os dados obtidos por meio da aplicação e 
reaplicação dos questionários atestou que o instrumento é confiável (C=0,937). 
A reprodutibilidade do instrumento foi avaliada por meio do Índice Kappa sendo 
considerada como quase perfeita (IK=0,887; p<0,001; Intervalo de Confiança 
95%: 0,704–1,000) indicando que o instrumento é reprodutivo. Este estudo 
considerou que o instrumento avaliado, para identificar binômios com risco de 
privação do AME, é confiável e reprodutível conforme os testes estatísticos 
aplicados. Essa avaliação permitiu auxiliar o processo de validação de um 
instrumento para a área materno infantil. 
 
Palavras-chave: Aleitamento materno. Triagem. Questionário. 

TITLE: Evaluation of the reliability and reproducibility of a screening instrument 

for the risk of deprivation of exclusive breastfeeding 

Abstract 

The present study aimed to assess the reliability and reproducibility of a 
questionnaire previously prepared for screening the risk of deprivation of 
exclusive breastfeeding (EBF). The questionnaire used contemplated situations 
that made EBF impossible, maternal anthropometric factors, and from birth to 
anthropometry of the newborn, totaling 7 items. At the end of the application, the 
questionnaire made it possible to classify the binomial assessed as habitual risk, 
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medium or high risk. To assess the reliability and reproducibility of the 
questionnaire, it was necessary to apply the instrument in duplicate according to 
the test-retest process. 108 mother-child binomials participated in the study. Of 
these 77.8% were between 19-35 years old, more than 40% of the puerperal 
women were overweight before and at the end of pregnancy. The analysis 
performed with the data obtained through the application and reapplication of the 
questionnaires attested that the instrument is reliable (C =0.937). The 
reproducibility of the instrument was assessed using the Index Kapa being 
considered almost perfect (IK=0.887; p<0.001; 95% Confidence Interval: 0.704–
1,000) indicating that the instrument is reproductive. This study considered that 
the evaluated instrument, to identify binomials at risk of EBF deprivation, is 
reliable and reproducible according to the statistical tests applied. This evaluation 
allowed to assist the process of validating an instrument for the maternal and 
child area. 
 
Keywords: Breastfeeding. screening. quiz. 
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TÍTULO: Sobrevivência de alevinos de Betta splendens na presença de tanino 

de Acácia mangium 

Resumo 

 

Um dos problemas mais comuns na produção do peixe Betta splendens é a 
ocorrência de doenças e enfermidades, no qual a alta taxa de mortalidade na 
espécie ocorre durante a eclosão dos ovos. Alguns estudos relatam o uso da 
folha de castanhola (Terminalia catappa) na eliminação de fungos que os 
acometem e acredita-se que os taninos presentes nesta espécie, seja o 
responsável. O Tanino é uma substância fenólica que pode ser encontrado em 
todas as partes da planta. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo, 
extrair, quantificar e analisar a ação dos taninos da Acacia mangium, sobre a 
eclosão dos ovos de Betta splendens. Foi realizado um processo de extração 
utilizando a casca da Acacia mangium, para a obtenção do tanino, no qual foi 
posteriormente concentrado, quantificado e posto para secar, com o intuito de 
obter o produto em pó. Foram utilizados 5 aquários por tratamento, em cada 
aquário foram postos 200mL de água e 10 ovos, resultantes da fecundação de 
casais de betas, com os tratamentos T0: água, T1: 0,02g do TV, T2: 0,04g do 
TV, T3: 0,06g do TV e o T4: 0,08g do TV. Como resultado, foi identificado que 
nas concentrações testadas o tratamento não apresentou um potencial favorável 
para a eclosão de ovos de Betta splendens. 

 
 
Palavras-chave: enfermidades, fungos, ovos, eclosão, 

TITLE: Survival of Betta splendens fry in the presence of Acacia mangium tannin 

Abstract 

 

One of the most common problems in the production of Betta splendens fish is 
the occurrence of diseases and illnesses, in which the high mortality rate in the 
species occurs during the hatching of eggs. Some studies report the use of the 
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chestnut leaf (Terminalia catappa) in the elimination of fungi that affect them and 
it is believed that the tannins present in this species, are responsible. Tannin is a 
phenolic substance that can be found in all parts of the plant. In view of this, the 
present study aims to extract, quantify and analyze the action of Acacia mangium 
tannins on the hatching of Betta splendens eggs. An extraction process was 
carried out using the bark of Acacia mangium, to obtain the tannin, in which it was 
later concentrated, quantified and put to dry, in order to obtain the powdered 
product. Five aquariums were used per treatment, 200mL of water and 10 eggs 
were placed in each aquarium, resulting from the fertilization of betas couples, 
with the treatments T0: water, T1: 0.02g for TV, T2: 0.04g for TV, T3: 0.06g for 
TV and T4: 0.08g for TV. As a result, it was identified that in the tested 
concentrations the treatment did not present a favorable potential for the hatching 
of Betta splendens eggs. 

 
 
Keywords: diseases, fungi, eggs, hatching, 
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TÍTULO: EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE 

CONTÍNUA SOBRE A DOR EM INDIVÍDUOS COM LOMBOCIATALGIA 

CRÔNICA: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO. 

Resumo 

Introdução: A dor lombar é a queixa mais frequente relatada pela população 
mundial, atingindo tanto os países menos desenvolvidos como os mais 
desenvolvidos. No mundo, cerca de 76% das pessoas que apresentam hérnia 
discal já relatam dores lombares há pelo menos uma década. Novas técnicas 
não invasivas despontaram nas últimas décadas, na tentativa de modular a dor 
crônica a partir da função cerebral, entre as quais está a estimulação 
transcraniana por corrente contínua Objetivo: Analisar o efeito da estimulação 
transcraniana por corrente contínua sobre a dor em indivíduos com 
lombociatalgia crônica. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado 
e cego, que foi realizado com 60 indivíduos diagnosticados com lombocialtalgia 
proveniente de Hérnia de Disco na região lombar. Estes foram divididos 
aleatoriamente em dois grupos: ETCC Ativa e ETCC Sham onde foram avaliados 
quanto a dor pelos seguintes instrumentos: Escala Visual Analógica, Douleur 
Neuropathique 4, PainDETECT e Multidimensional Pain Inventory e submetidos 
ao tratamento com a ETCC um protocolo de mobilização neural. Resultados: Foi 
realizado o estudo piloto da pesquisa. Porém, devido a pandemia, a pesquisa 
teve que ser suspensa. Como alternativa, elaborou-se uma revisão sistemática 
da literatura sobre o uso e efeitos da ETCC na dor lombar. Conclusão: É 
necessário que haja a retomada da pesquisa, após o período da Pandemia, para 
que seja possível a obtenção de resultados e conclusões acerca do tema 
proposto. 
 
Palavras-chave: Lombalgia. Dor Crônica. Estimulação Elétrica Transcraniana. 

TITLE: EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT-CURRENT STIMULATION ON 

PAIN IN INDIVIDUALS WITH CHRONIC LOMBOCIATALGIA: A RANDOMIZED 

CLINICAL TRIAL 

Abstract 

 

Introduction: Low back pain is the most frequent complaint reported by the world 
population, affecting both less developed and more developed countries. 
Worldwide, about 76% of people who have herniated discs have reported low 
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back pain for at least a decade. New non-invasive techniques have emerged in 
recent decades, in an attempt to modulate chronic pain from brain function, 
among which is transcranial direct current stimulation. Objective: To analyze the 
effect of transcranial direct current stimulation on pain in individuals with low back 
pain chronic. Methodology: This is a randomized, blinded clinical trial, which was 
carried out with 60 individuals diagnosed with low back pain from herniated discs 
in the lower back. These were randomly divided into two groups: Active tDCS and 
tDCS Sham where they were assessed for pain by the following instruments: 
Visual Analog Scale, Douleur Neuropathique 4, PainDETECT and 
Multidimensional Pain Inventory and submitted to treatment with tDCS a neural 
mobilization protocol. Results: A pilot study was carried out. However, due to the 
pandemic, research had to be suspended. Alternatively, a systematic review of 
the literature on the use and effects of tDCS in low back pain was developed. 
Conclusion: It is necessary to resume research after the Pandemic period, in 
order to obtain results and conclusions about the proposed theme. 

 
 
Keywords: Low Back Pain. Chronic Pain. Transcranial Direct Current Stimulation. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO CLÍNICA DO EQUILÍBRIO CORPORAL EM PACIENTES 

COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Resumo 

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma doença cardiovascular, cujas 
modificações sistêmicas podem afetar o equilíbrio. Objetivo: Caracterizar a 
avaliação clínica do equilíbrio corporal e o impacto dos sintomas otoneurológicos 
na qualidade de vida de indivíduos portadores de IC. Método: Estudo aprovado 
pelo Comitê de Ética, parecer 2.809.558, delineado como transversal, analítico-
descritivo e observacional, com 34 participantes acometidos por IC, do 
ambulatório de cardiologia do Hospital Universitário Onofre Lopes. Os pacientes 
foram submetidos à anamnese, avaliação clínica do equilíbrio estático, dinâmico, 
triagem da função cerebelar, pesquisa do nistagmo de posicionamento e 
aplicação do Dizziness Handicap Inventory (DHI). Resultados: Nas manobras de 
Dix-Hallpike, Head Roll Test, nas provas cerebelares e, nas de Romberg, 
Romberg Sensibilizado (RS) e Passos de Unterberger Fukuda (PUF) com olhos 
abertos, não observou-se alterações, em toda a amostra. Enquanto que, com 
olhos fechados (OF), na prova de RS, 70,6% apresentaram alterações, e, na 
PUF, 73,6%. No DHI, predominou o impacto de grau leve. Constatou-se ainda, 
maiores médias das variáveis idade e escore total do DHI nos pacientes com 
resultados alterados nas provas de RS e PUF, OF. Conclusão: Neste estudo, 
observou-se predomínio de alterações clínicas do equilíbrio corporal nas provas 
de RS e PUF, OF, indicativo de possíveis disfunções vestibulares periféricas e 
prejuízo na qualidade de vida nos pacientes com IC. 
 
Palavras-chave: Tontura. Insuficiência Cardíaca. Qualidade de vida. 

TITLE: CLINICAL EVALUATION OF BODY BALANCE IN PATIENTS WITH 

HEART FAILURE 

Abstract 

Introduction: Heart failure (HF) is a cardiovascular disease, whose systemic 
changes can affect balance. Objective: To characterize the clinical assessment 
of body balance and the impact of neurotological symptoms on the quality of life 
of individuals with HF. Method: Study approved by the Ethics Committee, opinion 
2,809,558, outlined as cross-sectional, analytical-descriptive and observational, 
with 34 participants affected by HF, from the cardiology outpatient clinic of 
Hospital Universitário Onofre Lopes. The patients underwent anamnesis, clinical 
assessment of static, dynamic balance, screening of cerebellar function, research 
of positioning nystagmus and application of the Dizziness Handicap Inventory 
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(DHI). Results: In the Dix-Hallpike, Head Roll Test, cerebellar tests, Romberg, 
Sensitized Romberg (RS) and Unterberger Fukuda (PUF) steps with eyes open, 
no changes were observed in the entire sample. While, with eyes closed (OF), in 
the RS test, 70.6% showed changes, and in the PUF, 73.6%. In DHI, mild impact 
predominated. Higher means of the variables age and total DHI score were also 
found in patients with altered results in the RS and PUF, OF tests. Conclusion: In 
this study, there was a predominance of clinical changes in body balance in the 
RS and PUF, OF tests, indicative of possible peripheral vestibular disorders and 
impaired quality of life in patients with HF. 
 
Keywords: Dizziness. Heart Failure. Quality of Life. 
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TÍTULO: Obtenção de extratos vegetais cosméticos a partir do resíduo industrial 

de Agave sisalana com foco na obtenção de metabólitos com atividade 

antimicrobiana 

Resumo 

A busca por novas matérias-primas a partir de fontes naturais e renováveis vem 
sendo tema de debates nas indústrias de cosméticos, no intuito de se adequarem 
à nova realidade de inovação e desenvolvimento sustentável. Nessas, os ativos 
antimicrobianos sintéticos, usualmente empregados nas formulações, tornaram-
se alvos devido a necessidade de inovação com segurança, eficácia e 
sustentabilidade. Este estudo teve como objetivo a utilização do resíduo 
industrial da Agave sisalana Perrine (sisal) para o desenvolvimento de um 
fitoingrediente enriquecidos em saponinas, carboidratos e compostos fenólicos 
com foco na atividade antimicrobiana.. O extrato enriquecido em saponinas foi 
extraído em maceração contínua do extrato bruto líquido (EB) com etanol a 30 
% (p/p) na proporção de 1:5 ou 0,2 mg/mL, à 50 °C, agitação de 200 rpm, por 4 
h, tendo o resultado de 59,88 μg/mL de saponinas totais. Já o extrato direcionado 
para obtençãode polissacarídeos e compostos fenólicos foi obtido a partir do EB 
com etanol a 95 °GL, 1:3 (v/v), a 4 °C, por 24 h, resultando em uma quantificação 
de 65,49 ± 0,51 % para carboidratos e 2,53 ± 0,04 % para compostos fenólicos 
totais. O resíduo do sisal apresenta metabólitos que são de grande interesse das 
indústrias cosméticas, podendo então ser considerada como uma promissora 
fonte sustentável de matérias-primas, alinhando inovação e sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Agave sisalana. Cosméticos. Antimicrobiano. Resíduo 

industrial. 

TITLE: OBTAINING COSMETIC VEGETABLE EXTRACTS FROM THE 

INDUSTRIAL WASTE OF Agave sisalana WITH A FOCUS ON OBTAINING 

METABOLITES WITH ANTIMICROBIAL ACTIVITY 

Abstract 

 

Search for new raw materials from natural and renewable sources has been the 
theme of discussion in the cosmetics industries, in order to adapt to the new 
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reality of innovation and sustainable development. In these industries, synthetic 
antimicrobial ingredients, generally used in formulations, became targets due to 
the need for innovation with safety, effectiveness and sustainability. This work 
aimed the use the industrial residue of Agave sisalana Perrine (sisal) for the 
development of a phytoingredient enriched in saponins, carbohydrates and 
phenolic compounds with a focus on antimicrobial activity. Saponins-rich extract 
was obtained by continuous maceration of the extract liquid crude with 30% 
ethanol (w/w) in the proportion of 1:5 or 0.2 mg/mL, at 50 °C, under agitation at 
200 rpm, for 4 h, resulting in 59.88 μg/mL of total saponins. The extract directed 
to obtain polysaccharides and phenolic compounds was obtained from extract 
liquid crude with 95 °GL ethanol, 1:3 (v/v), at 4 °C, for 24 h, resulting in 65.49 ± 
0.51% of carbohydrates content and 2.53 ± 0.04% total phenolic content. Sisal 
residue presents metabolites that are of great interest to the cosmetic industries, 
then can be considered as a promising sustainable source of raw materials, 
aligning innovation and sustainability. 

 
 
Keywords: Agave sisalana. Cosmetics. Antimicrobial. Industrial by-product. 
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TÍTULO: EFEITOS DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA VIABILIDADE E 

PROLIFERAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO DO LIGAMENTO PERIODONTAL 

CULTIVADAS EM FILMES DE QUITOSANA 

Resumo 

A quitosana é um biomaterial promissor na produção de arcabouços e as células-
tronco do ligamento periodontal uma fonte de células de grande potencial para a 
Engenharia de Tecidos. A irradiação com laser de baixa intensidade (LBI) tem 
sido sugerida como uma ferramenta para promover a bioestimulação in vitro de 
vários tipos celulares. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo 
verificar a eficácia do LBI na proliferação de células-tronco do ligamento 
periodontal em filmes de quitosana. Os ensaios biológicos foram realizados com 
as células cultivadas sobre os filmes e divididas em três grupos: (C) quitosana 
não irradiado; (L1) quitosana, irradiado com 1 J/cm²; e (L4) quitosana, irradiado 
com 4 J/cm². Foram realizados os ensaios de Alamar Blue e Annexina V/PI para 
avaliação da proliferação e viabilidade celular, respectivamente. O ensaio do 
Alamar Blue mostrou diferenças significativas (p<;0,05) na atividade mitocondrial 
entre os grupos nos intervalos de 24 h (L1> C) e em 48 h (L1> C; L4> C; L4> L1) 
e o ensaio da Annexin V/PI revelou um maior percentual de células viáveis em 
L4 (87%) e L1 (89,5%) em comparação com C (78,4%) em 72 h, o que permite 
concluir que o LBI nos padrões estudados, especialmente na dose de 4 J/cm², 
influencia positivamente na viabilidade e a proliferação de células-tronco do 
ligamento periodontal em membranas de quitosana. 
 
Palavras-chave: biomateriais.polímeros.LBI.stem Cells 

TITLE: EFFECTS OF LOW-LEVEL LASER ON VIABILITY AND 

PROLIFERATION OF STEM CELLS FROM PERIODONTAL LIGAMENT 

CULTIVATED IN CHITOSAN FILMS 

Abstract 

Chitosan is a promising biomaterial in the production of scaffolds and stem cells 
from the periodontal ligament are a source of cells with great potential for Tissue 
Engineering. Low-level Laser Irradiation (LLLI) has been suggested as a tool to 
promote in vitro biostimulation of various cell types. In this context, the present 
study aimed to verify the effectiveness of LBI in the proliferation of stem cells from 
the periodontal ligament in chitosan films. The biological tests were performed 
with the cells grown on the films and divided into three groups: (C) non-irradiated 
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chitosan; (L1) chitosan, irradiated with 1 J / cm²; and (L4) chitosan, irradiated with 
4 J / cm². The Alamar Blue and Annexina V / PI tests were carried out to assess 
cell proliferation and viability, respectively. The Alamar Blue assay specified 
differences (p <; 0.05) in mitochondrial activity between groups at 24 h (L1> C) 
and 48 h (L1> C; L4> C; L4> L1) intervals and the The Annexin V / PI assay 
revealed a higher percentage of viable cells in L4 (87%) and L1 (89.5%) 
compared to C (78.4%) in 72 h, which allows to realize that the LBI in the studied 
patterns, especially in the dose of 4 J / cm², it positively influences the viability 
and proliferation of stem cells of the periodontal ligament in chitosan membranes. 
 
Keywords: biomaterials.polymers.laser.stem cells 
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TÍTULO: Fatores causadores de estresse na equipe de enfermagem oncológica 

Resumo 

 

Objetivo: Identificar os fatores estressores para a equipe de enfermagem 
oncológica. Método: estudo quantitativo de natureza transversal, realizado com 
a equipe de enfermagem oncológica do Hospital Luiz Antônio, no município de 
Natal/ RN. A amostra foi composta por 17 enfermeiros e 68 técnicos de 
enfermagem em quem foram aplicados dois instrumentos para coleta de dados 
nos turnos manhã, tarde e noite em dias alternados em 3 vezes por semana. 
Posteriormente os dados foram digitados, examinados e exibidos por meio de 
tabelas e quadros. Resultados: Com relação ao nível de estresse da equipe de 
enfermagem, a pontuação média foi de 87,8 (desvio padrão de 31,9), o fator 1- 
relações interpessoais apresentou média de 37,9, os papéis estressores da 
carreira apresentou 20,1, e os fatores intrínsecos ao trabalho uma média 19,3. A 
respeito ao nível de estresse em termos percentuais, como o trabalho sendo 
fonte geradora de estresse excessivo, apenas 5,9% (n=5) dos profissionais 
avaliam como tal, dos quais 3 são enfermeiros (60,0%) e 2 são técnicos de 
enfermagem (40,0%). Conclusão: Diante do que foi exposto foi possível perceber 
elevado nível de fatores estressores na equipe de enfermagem, a maioria 
relacionado às relações interpessoais. 

 
 
Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Oncologia. Esgotamento profissional. 

TITLE: Stress-causing factors in the oncology nursing team 

Abstract 

 

Objective: To identify the stressors for the oncology nursing team. Method: a 
quantitative cross-sectional study, carried out with the oncology nursing team at 
Hospital Luiz Antônio, in the city of Natal / RN. The sample consisted of 17 nurses 
and 68 nursing technicians to whom two instruments for data collection were 
applied in the morning, afternoon and night shifts on alternate days three times a 
week. Subsequently, the data were entered, examined and displayed by means 
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of tables and charts. Results: Regarding the nursing team's stress level, the 
average score was 87.8 (standard deviation 31.9), the factor 1- interpersonal 
relationships showed an average of 37.9, the career stressing roles showed 20 , 
1, and the intrinsic factors to work an average 19.3. Regarding the level of stress 
in percentage terms, as work being a source of excessive stress, only 5.9% (n = 
5) of professionals evaluate it as such, of which 3 are nurses (60.0%) and 2 are 
nursing technicians (40.0%). Conclusion: In view of the above, it was possible to 
perceive a high level of stress factors in the nursing team, most of them related 
to interpersonal relationships. 

 
 
Keywords: Nursing Team. Medical Oncology. Burnout Professional. 
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TÍTULO: VARIABILIDADE GEOQUÍMICA COMO INDICADORA DA 

PEDOGÊNESE NA CAATINGA 

Resumo 

Os Luvissolos são solos minerais eutróficos, normalmente pouco profundos a 
rasos, com presença de argilas de atividade alta (Ta) e horizonte B textural (Bt). 
Possuem ocorrência bastante associada a pedregosidade da Depressão 
Sertaneja. Na Caatinga, ocupam 13% da área e várias de suas características 
restringem o uso agrícola. São solos de exceção no contexto da totalidade dos 
solos brasileiros. A condição climática é desfavorável à permanência de água no 
solo, limitando o intemperismo químico nos Luvissolos. Todas as análises 
químicas, físicas e morfológicas são referentes a 37 perfis de Luvissolos 
presentes na Caatinga. Análises estatística descritiva, correlação de Pearson e 
Análise de Componentes Principais (PCA) foram utilizadas para observar o 
comportamento geral dos dados e definir agrupamentos. A PCA representou 
73,95% da variação dos dados. 
 
Palavras-chave: Luvissolos; PCA; agrupamento; Caatinga. 

TITLE: Geochemical analysis of Luvisols in the semiarid region of Brazil 

Abstract 

Luvisols are eutrophic mineral soils, usually shallow to shallow, with high activity 
clays (Ta) and a textural B horizon (Bt). They have an occurrence quite 
associated with the stony Backcountry Depression. In the Caatinga, they occupy 
13% of the area and several of its characteristics restrict agricultural use. They 
are exceptional soils in the context of all Brazilian soils. The climatic condition is 
unfavorable to the permanence of water in the soil, limiting the chemical 
weathering in Luvisolos. All chemical, physical and morphological analyzes refer 
to 37 profiles of Luvisols present in the Caatinga. Descriptive statistical analysis, 
Pearson correlation and Principal Component Analysis (PCA) were used to 
observe the general behavior of the data and define clusters. The PCA 
represented 73.95% of the data variation. 
 
Keywords: Luvisols; PCA; grouping; Caatinga 
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TÍTULO: Viabilidade de Bactérias lácticas microencapsuladas do leite 

fermentado em condições ácidas similares às do estômago 

Resumo 

 

A microencapsulação é uma técnica promissora que pode ser aplicada em 
microrganismos probióticos para fim de haver uma garantia de sua viabilidade 
na passagem pelo trato gastrointestinal. Esse trabalho teve como objetivo avaliar 
a sobrevivência, de bactérias probióticas (Bifidobacterium animalis ssp. Lactis e 
Lactobacillus acidophilus) livres e microencapsuladas, aplicadas na produção de 
leite fermentado, em condições de pH similares as do estômago. Houve ainda o 
emprego de um processo de liofilização para que fosse avaliado se há 
aceleração do processo fermentativo utilizando células liofilizadas. 

 

Foi avaliado o tempo de fermentação, comparando bactérias livres e 
microencapsuladas e também comparando células liofilizadas e não liofilizadas. 
Em função da pandemia as atividades no campus foram paralisadas e, por 
consequência, a pesquisa interrompida. 

 
 
Palavras-chave: microencapsulação, probiótico, sobrevivência, liofilização 

TITLE: VIABILITY OF MICROENCAPSULATED LACTIC ACID BACTERIA 

FROM FERMENTED MILK IN ACID CONDITIONS SIMILAR TO THE STOMACH 

Abstract 

 

Micoencapsulation is a promising technique that can be applied in probiotic 
microorganisms in order to guarantee their viability while passing throughout the 
gastrointestinal tract. The objective of this study was to evaluate the survival rate 
of probiotic bacteria (Bifidobacterium animalis ssp. Lactis e Lactobacillus 
acidophilus) in free form and microencapsulated, applied in fermented milk, using 
similar stomach conditions. In addition, a freeze-drying process was developed 
to evaluate if there is any acceleration to the fermentative process using freeze-
dried cells. 
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An evaluation of the fermentation time was also carried out, comparing free and 
microencapsulated bacteria, freeze-dried and not freeze-dried. Due to pandemic, 
campus’ activities were suspended and the research had to be stopped. 

 
 
Keywords: microencapsulation, probiotic, survival, freeze-dried 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES COM 

DOENÇA CRÔNICA RENAL EM HEMODIÁLISE 

Resumo 

Introdução: Pacientes com Doença Renal Crônica têm risco elevado para o 
comprometimento do estado nutricional, incluindo-se desnutrição e excesso de 
peso, aumento do risco de morbimortalidade destes pacientes. Objetivo: Visou-
se caracterizar o estado nutricional antropométrico de pacientes com doença 
renal crônica em hemodiálise. Metodologia: O estudo foi realizado com pacientes 
adultos em tratamento hemodialítico, assistidos em um centro de nefrologia 
localizado no interior do Rio Grande do Norte (RN). Um questionário semi-
estruturado foi aplicado para coleta de dados sociodemográficos e o estado 
nutricional foi avaliado a partir do Índice de Massa Corporal (IMC), obtido a partir 
da razão entre peso corporal pós-dialítico (média dos registros de peso das 
quatro últimas sessões) e o quadrado da altura. Os dados foram analisados no 
SPSS, versão 7.0 e os resultados apresentados em frequências relativa e 
absoluta. Resultados: A maioria da população possuía baixa escolaridade, baixa 
renda e encontrava-se em inadequação do estado nutricional (56,4%; n=22), 
sendo 35,9% (n=14) com excesso de peso e 20,5% (n=8) com magreza. 
Conclusão: A população estudada na presente pesquisa apresentou-se com 
estado nutricional antropométrico comprometido, fazendo-se imperativa a 
necessidade de acompanhamento contínuo por profissional nutricionista, visto a 
maior vulnerabilidade nutricional desses pacientes durante o tratamento 
hemodialítico. 
 
Palavras-chave: Insuficiência renal; Diálise; Índice de Massa Corporal; 

Antropometria 

TITLE: EVALUATION OF THE NUTRITIONAL STATE OF PATIENTS WITH 

CHRONIC KIDNEY DISEASE IN HEMODIALYSIS 

Abstract 

Introduction: Patients with Chronic Kidney Disease are at high risk for impaired 
nutritional status, including malnutrition and excess weight, increased risk of 
morbidity and mortality in these patients. Objective: The aim was to characterize 
the anthropometric nutritional status of patients with chronic kidney disease 
undergoing hemodialysis. Methodology: The study was carried out with adult 
patients undergoing hemodialysis, assisted at a nephrology center located in the 
interior of Rio Grande do Norte (RN). A semi-structured questionnaire was 
applied to collect sociodemographic data and the nutritional status was assessed 
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using the Body Mass Index (BMI), obtained from the ratio between post-dialysis 
body weight (average of the weight records of the last four sessions) and the 
height square. The data were analyzed in SPSS, version 7.0 and the results 
presented in relative and absolute frequencies. Results: The majority of the 
population had low education, low income and was in inadequate nutritional 
status (56.4%; n = 22), with 35.9% (n = 14) overweight and 20.5 % (n = 8) with 
thinness. Conclusion: The population studied in the present study presented with 
compromised anthropometric nutritional status, making the need for continuous 
monitoring by a professional nutritionist imperative, given the greater nutritional 
vulnerability of these patients during hemodialysis treatment. 
 
Keywords: Renal insufficiency; Dialysis; Body Mass Index; Anthropometry 
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TÍTULO: Analisando fatores que interferem na permanência e êxito dos 

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

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN) 

Resumo 

 

Neste texto apresentamos as justificativas preliminares do plano de trabalho 
intitulado “Analisando 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)". O estudo tem 
caráter exploratório-descritivo com abordagem qualitativa, divido em quatro 
etapas e objetivou realizar levantamento de dados através dos documentos da 
Secretaria Escolar da Escola de Saúde/UFRN como fonte para obtenção de 
informações sobre acesso, evasão e conclusão dos estudantes no período de 
2015 a 2017, a fim de subsidiar a realização do projeto de pesquisa intitulado 
“Estudo sobre permanência e êxito dos estudantes da Escola de Saúde/UFRN”. 
Busca construir política de permanência e êxito dos estudantes dos cursos 
técnicos e da graduação tecnológica da ESUFRN. A etapa inicial e a segunda 
etapa foram apresentadas em relatórios anteriores. A terceira etapa 
correspondente à utilização de técnica do grupo focal como forma de integrar 
todos os participantes da pesquisa e coletar informações através das interações 
grupais presenciais. A quarta etapa consiste na análise dos dados obtidos ao 
longo do estudo e na elaboração de instrumentos contendo estratégias e ações 
que favoreçam a permanência do estudante com êxito na Instituição. Ambas 
foram interrompidas pela crise Sanitária provocada pela Pandemia de COVID-
19 no mês de março de 2020. Desse modo, não obtendo os resultados 
desejados. 

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

Evasão. 

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

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

of Health of the Federal University of RN (ESUFRN) 

Abstract 
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In this text we present the preliminary justifications of the work plan entitled 
“Analysing factors that interfere with the permanence and success of students of 
technical courses and technological graduation of the School of Health of Federal 
University of Rio Grande do Norte (ESUFRN)”. The study has an exploratory-
descriptive character with a qualitative approach, divides into four stages and 
aimed to survey data through the documents of the School Secretariat of the 
School of Health / UFRN as a source for obtaining information on access, dropout 
and completion of students in the period of 2015 to 2017, in order to subsidize 
the accomplishment of the research project entitled “Study on permanence and 
the students of the School of Health / UFRN”, which seeks to build a permanence 
and success policy for the students of the technical and technological 
undergraduate courses of the EFUFRN. The inicial stage and de second stage 
were presented in previous reports. The third stage corresponding to the use of 
focus group technique as a way to integrate all reaserch participants and collect 
informations through face-to-face group interactions. The fourth stage consists of 
analyzing the data obtained throughout the study and elaborating instruments 
containing strategies and actions that favor student’s successful stay in the 
Insitution. Both were interrupted by the Sanitary crisis caused by the COVID-19 
Pandemic in March 2020. Thus, not obtaining the desired results. 

 
 
Keywords: Education. Vocational Education. Permanence. Success. Evasion. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS NO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Este referido trabalho teve como objeto diagnosticar a atual situação de uso de 
agrotóxicos nas propriedades rurais no município de Ceará-Mirim/RN. Foi 
aplicado um questionário onda foram abordadas diversas perguntas 
relacionadas à utilização de agrotóxicos, equipamento de proteção individual 
(EPI) e orientações técnicas. 
 
Palavras-chave: Agrotóxico. 

TITLE: DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF PESTICIDE USE IN THE STATE OF 

RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

This work aimed to diagnose the current situation of pesticide use in rural 
properties in the municipality of Ceará-Mirim / RN. A questionnaire was applied 
where several questions related to the use of pesticides, personal protective 
equipment (PPE) and technical guidelines were addressed. 
 
Keywords: Pesticide 
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TÍTULO: Análise da influência da utilização de taninos condensados de 

Terminalia catappa sob a eclosão e infecção de ovos de alevinos deBeta (Betta 

Splendens) 

Resumo 

Análise da influência da utilização de taninos condensados de Terminalia 
catappa sobre a eclosão e infecção de ovos de alevinos de Beta (Betta 
Splendens) O objetivo desse estudo é analisar a eclosão de alevinos de Beta 
sob taninos de castanhola e contabilizar os ovos que fungariam com este 
tratamento. Foi realizada a coleta das folhas de cinco indivíduos da espécie 
Terminalia catappa, que são facilmente encontradas na arborização urbana no 
município de Macaíba-RN. A preparação dos diferentes tratamentos para cada 
aquário, que recebeu uma proporção de tanino em pó. Foram realizados 5 
tratamentos com 5 repetições cada (tabela 1), sendo o primeiro tratamento 
chamado de T0 o controle, ou seja, sem adicionar nenhum produto. Os demais 
tratamentos foram conduzidos nas respectivas dosagens: 0,02g; 0,04g; 0,06g; e 
0,08g. As taxas médias de eclosão foram consideradas baixas para todos os 
tratamentos, já que menos da metade de eclosão não é um valor viável para 
produção comercial. Assim não se mostrou favorável nessas concentrações nem 
como potencial para eclosão nem antifúngico, necessitando de mais estudos. 
 
Palavras-chave: tanino condensado, amendoeira da praia, peixe de briga 

TITLE: Analysis of the influence of the use of condensed tannins of Terminalia 

catappa on hatching and infection of Betta Splendens' eggs 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the hatching of Siamese fighting fish 
fingerlings under Indian almond tannins and to account for the eggs that would 
sniff with this treatment. The leaves were collected from five individuals of the 
species Terminalia catappa, which are easily found in urban afforestation in the 
municipality of Macaíba-RN. The preparation of the different treatments for each 
aquarium, which received a proportion of tannin powder. Five treatments were 
carried out with 5 repetitions each (table 1), the first treatment being called T0 the 
control, that is, without adding any product. The other treatments were carried out 
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in the respective dosages: 0.02g; 0.04g; 0.06g; and 0.08g. Average hatching 
rates were considered low for all treatments, since less than half hatching is not 
a viable value for commercial production. Thus, it was not favorable in these 
concentrations nor as a potential for hatching or antifungal, requiring further 
studies. 
 
Keywords: condensed tannin, Indian almond, Siamese fighting fish 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA INGESTÃO DE ENERGIA E MACRONUTRIENTES 

DE PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA ISQUÊMICA 

E NÃO ISQUÊMICA 

Resumo 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa, onde o coração 
é incapaz de manter o suprimento de sangue e oxigênio para os tecidos 
periféricos. A evolução clínica dos pacientes com IC normalmente está 
associada a variáveis de desnutrição. Portanto, a avaliação do consumo 
alimentar é importante para a identificação da conduta alimentar e dietética. O 
presente estudo teve por objetivo avaliar a ingestão de energia e macronutrientes 
em indivíduos com IC, divididos por etiologia. O estudo transversal incluiu 107 
indivíduos adultos e idosos com diagnóstico de IC. 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®. A estatística foi realizada pelo SPSS. A 
média de idade dos pacientes foi de 56 (14,5) anos, com predominância do sexo 
masculino 69%. Observou-se que 68% dos indivíduos apresentavam classe 
funcional I, embora 61% estivessem com fração de ejeção reduzida. A ingestão 
calórica média entre os grupos IC isquêmico e não isquêmico foi de 1338 
(511,6)Kcal. Ambos os grupos apresentaram consumo inadequado de energia e 
da maioria dos macronutrientes, exceto carboidrato. Conclui-se, portanto, que os 
resultados apresentados demonstram deficiências na ingestão de energia e na 
maioria dos macronutrientes em ambos os grupos. Esses achados indicam a 
necessidade de intervenções nutricionais direcionadas a esse grupo. 

 
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca, consumo alimentar, macronutrientes. 

TITLE: ASSESSMENT OF ENERGY AND MACRONUTRIENT INTAKE OF 

PATIENTS WITH ISCHEMIC AND NON-ISCHEMIC HEART FAILURE 

Abstract 
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Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome, where the heart is unable to 
maintain the supply of blood and oxygen to peripheral tissues. The clinical 
evolution of patients with HF is usually associated with malnutrition variables. 
Therefore, the assessment of food consumption is important for the identification 
of dietary and food conduct. The present study aimed to evaluate the intake of 
energy and macronutrients in individuals with HF, divided by etiology. The cross-
sectional study included 107 adult and elderly individuals diagnosed with HF. The 
dietary assessment was performed based on three 24-hour recalls, whose data 
were analyzed using the Virtual Nutri Plus 2.0® software. The statistic was 
performed by SPSS. The mean age of the patients was 56 (14.5) years, with a 
male predominance of 69%. It was observed that 68% of the individuals had 
functional class I, although 61% had a reduced ejection fraction. The average 
caloric intake between the ischemic and non-ischemic HF groups was 1338 
(511.6) Kcal. Both groups had inadequate consumption of energy and most 
macronutrients, except carbohydrate. It is concluded, therefore, that the results 
presented demonstrate deficiencies in energy intake and in most macronutrients 
in both groups. These findings indicate the need for nutritional interventions 
directed at this group. 

 
 
Keywords: heart failure, food consumption, macronutrients. 
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TÍTULO: Tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros nos 

Estados da região Norte do Brasil no período de 2003-2020 

Resumo 

A escassez de estudos que promovam o entendimento das tendências do 
mercado de trabalho para enfermeiros e técnicos de enfermagem no Brasil 
impulsionou o desenvolvimento do presente projeto. Desta forma, objetivou-
se analisar a tendência temporal dos vínculos de trabalho para os profissionais 
enfermeiros nos Estados da Região Norte no período de 2003 a 2020. Foram 
utilizados dados do Relatório Anual de Informações Sociais (Rais), bem como 
documentos disponibilizados pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), que serviram como referencial teórico 
para o estudo. 
 
Palavras-chave: Enfermagem; Mercado de Trabalho; Enfermeiro; Enfermeira. 

TITLE: Temporal trend in the number of nursing work bonds in the states of the 

Northern region of Brazil in the period 2003-2020 

Abstract 

The lack of studies that promote the understanding of the labor market trends for 
nurses and nursing technicians in Brazil drove the development of this project. 
Thus, the main objective of the present project was to analyze the temporal trend 
of work bonds for professional nurses in the states of the Northern Region from 
2003 to 2020. Data from the Annual Social Information Report (Rais) were used, 
as well as documents made available by the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD), which served as a theoretical framework 
for the study. 
 
Keywords: Nursing; Labor market; Nurse. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE A PREVALÊNCIA DE INADEQUAÇÃO DO 

CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO DE FERRO E ANEMIA FERROPRIVA 

EM PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Resumo 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome caracterizada pela disfunção do 
coração, tornando-o incapaz de bombear sangue de forma efetiva. Existem 
condições clínicas que estão associadas à IC e ao seu agravo, como exemplo, 
a anemia ferropriva. Dessa forma, a avaliação da frequência de anemia e a 
relação com o consumo de ferro é importante para identificar a conduta dietética 
dos pacientes. O presente estudo teve como objetivo investigar a relação entre 
a prevalência de inadequação do consumo alimentar e dietético de ferro e a 
frequência de anemia ferropriva em pacientes com IC. O estudo transversal 
incluiu 124 indivíduos adultos e idosos (≥ 20 anos) de ambos os sexos. A 
avaliação dietética foi realizada a partir do recordatório 24h, cujos dados foram 
analisados pelo software Virtual Nutri Plus 2.0® e os dados bioquímicos foram 
coletados dos prontuários. A estatística foi realizada pelo software SPSS. A 
média de idade dos pacientes foi de 56 (14,5) anos, com predominância do sexo 
masculino (n= 82). Observou-se que 45% dos indivíduos apresentavam anemia. 
A estimativa de inadequação de ferro foi superior no sexo feminino em idade fértil 
e com anemia, representando uma estimativa de inadequação de 90%. Conclui-
se, portanto, que há uma alta frequência de anemia na população, bem como 
uma elevada estimativa de inadequação de consumo ferro nesse grupo, 
demonstrando a necessidade de estratégias que promovam o aumento do 
consumo desse micronutriente nos indivíduos com anemia. 

 
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca, anemia, consumo alimentar, ferro 

dietético. 
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TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN THE PREVALENCE OF INADEQUATE 

FOOD AND DIETARY IRON CONSUMPTION AND THE FREQUENCY OF 

IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PATIENTS WITH HEART FAILURE 

Abstract 

Heart failure (HF) is a syndrome characterized by the dysfunction of the heart, 
making it unable to pump blood effectively. There are clinical conditions that are 
associated with HF and its condition, for example, iron deficiency anemia. Thus, 
the assessment of the frequency of anemia and the relationship with iron 
consumption is important to identify the patients' dietary behavior. The present 
study aimed to investigate the relationship between the prevalence of inadequate 
food and dietary iron consumption and the frequency of iron deficiency anemia in 
patients with HF. The cross-sectional study included 124 adult and elderly 
individuals (≥ 20 years old) of both sexes. The dietary evaluation was carried out 
from the 24h recall, whose data were analyzed by the Virtual Nutri Plus 2.0® 
software and the biochemical data were collected from the medical records. The 
statistics were performed using the SPSS software. The mean age of the patients 
was 56 (14.5) years, with a predominance of males (n = 82). It was observed that 
45% of the individuals had anemia. The estimate of inadequacy of iron was higher 
in women of childbearing age and with anemia, representing an estimate of 
inadequacy of 90%. It is concluded, therefore, that there is a high frequency of 
anemia in the population, as well as a high estimate of inadequate consumption 
of iron in this group, demonstrating the need for strategies that promote increased 
consumption of this micronutrient in individuals with anemia. 
 
Keywords: Heart failure, anemia, food consumption, dietary iron. 
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TÍTULO: Avaliação antropométrica de alunos atendidos pelo programa nacional 

de alimentação escolar em uma unidade de alimentação e nutrição institucional 

do Rio Grande do Norte. 

Resumo 

O objetivo deste estudo transversal, de natureza descritiva e exploratória, foi 
avaliar o estado nutricional de estudantes que frequentam o Restaurante 
Universitário da Escola Agrícola de Jundiaí, coletando dados a respeito de sexo, 
idade, estatura e peso para encontrar o IMC médio da coletividade da Unidade 
de Alimentação e Nutrição, e com isso, avaliar, com esses dados, a possibilidade 
de adequação do cardápio, como também das necessidades nutricionais e da 
oferta de nutriente. Foram avaliados 181 estudantes usuários do restaurante, 
sendo eles 104 do sexo masculino, 57,5% dos comensais, e 77 do sexo feminino, 
42,5% dos comensais totais. Houve incidência de sobrepeso e obesidade até 
grau III, porém qquanto ao estado nutricional da coletividade, se apresentou 
eutrófico.  
 
Palavras-chave: Cardápio, Estado nutricional, Alimentação coletiva. 

TITLE: Anthropometric assessment of students served by the national school 

meal program in an institutional food and nutrition unit in Rio Grande do Norte. 

Abstract 

The objective of this cross-sectional study, of a descriptive and exploratory 
nature, was to assess the nutritional status of students attending the University 
Restaurant of the Escola Agrícola de Jundiaí, collecting data on sex, age, height 
and weight to find the average BMI of the community. Food and Nutrition Unit, 
and with this, evaluate, with these data, the possibility of adapting the menu, as 
well as nutritional needs and nutrient supply. 181 student users of the restaurant 
were evaluated, 104 of them male, 57.5% of the diners, and 77 female, 42.5% of 
the total diners. There was an incidence of overweight and obesity up to grade 
III, however when it came to the nutritional status of the community, it was 
eutrophic. 
 
Keywords: Menu, Nutritional status, Collective food. 
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TÍTULO: DELINEAMENTO DAS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE SÁUDE E 

ESTILO DE VIDA DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS COM DISFAGIA 

OROFARÍNGEA 

Resumo 

Introdução: A disfagia orofaríngea é um problema silencioso e grave, que 
ocasiona diversos transtornos da vida de quem é acometido, principalmente na 
população idosa, que já sofre os efeitos da idade. A situação se agrava ainda 
mais em idosos institucionalizados que por muitas vezes não possui o devido 
acesso aos serviços de saúde e sofre as consequências disso. Objetivo: delinear 
as condições de saúde e o estilo de vida de idosos institucionalizados e sua 
associação com a presença de disfagia orofaríngea. Metodologia: Trata-se de 
um estudo transversal, observacional, coletado no período de setembro a 
dezembro de 2019, em que foram incluídos indivíduos de ambos os sexos com 
idade a partir de 60 anos e excluídos os idosos com dificuldade para 
compreender e executar ordens simples, alteração psiquiátrica, neurológica, 
neuromuscular ou neurodegenerativa, com perda auditiva moderada a grave, 
registrada em prontuário, e com alimentação exclusiva por via alternativa, 
laringectomizados e traqueostomizados. Resultados: Nas quatro instituições de 
longa permanência coletadas, foram observados, nas condições de saúde, a 
presença de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial sistêmica e 
doenças cardíacas. Já no estilo de vida e socialização, foram encontrados idosos 
que se consideravam inativos e sedentários, mas que participavam das 
atividades sociais. 
 
Palavras-chave: disfagia orofaríngea, idosos institucionalizados 

TITLE: Outline of the main health and lifestyle conditions of institutionalized 

elderly people with oropharyngeal dysphagia 

Abstract 

Introduction: Oropharyngeal dysphagia is a silent and serious problem, which 
causes several disorders in the life of those affected, especially in the elderly 
population, which already suffers the effects of age. The situation is even worse 
in institutionalized elderly people who often do not have adequate access to 
health services and suffer the consequences of this. Objective: to outline the 
health conditions and lifestyle of institutionalized elderly people and their 
association with the presence of oropharyngeal dysphagia. Methodology: This is 
a cross-sectional, observational study, collected from September to December 
2019, in which individuals of both sexes aged over 60 years were included and 
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the elderly with difficulty understanding and executing simple orders were 
excluded. , psychiatric, neurological, neuromuscular or neurodegenerative 
disorder, with moderate to severe hearing loss, recorded in medical records, and 
with exclusive feeding via an alternative route, laryngectomized and 
tracheostomized. Results: In the four long-term institutions collected, the 
presence of chronic diseases, such as diabetes, systemic arterial hypertension 
and heart disease, was observed in health conditions. In their lifestyle and 
socialization, elderly people were found to be inactive and sedentary, but who 
participated in social activities. 
 
Keywords: oropharyngeal dysphagia, institucionalized elderly 
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TÍTULO: Processamento analítico de dados de um experimento de integração 

entre lavoura e floresta, com consórcio eucalipto x mandioca 

Resumo 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de analisar a aplicabilidade de 
diferentes métodos estatísticos de processamento analítico em dados de um 
experimento consorciando eucalipto-mandioca, composto por dois clones de 
eucalipto em diferentes espaçamentos e uma variedade de mandioca (Manihot 
sculenta Crantz). O experimento foi instalado e conduzido no Sítio São 
Clemente, zona rural do município de Macaíba, região Agreste do Estado do Rio 
Grande do Norte. Foram testados dois clones de híbridos de eucalipto, o 
Urograndis A08 (Clone A) e o EUACA105 (Clone B) em diferentes 
espaçamentos, integrados com uma variedade tradicional de mandioca 
frequentemente cultivada pelos agricultores familiares da região, obtida no Sítio 
São Clemente. A área experimental já encontrava-se estabelecida quando o 
ensaio foi realizado. Foram estimadas estatísticas descritivas de posição e 
dispersão, aplicado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e teste não 
paramétrico de Wilcoxon\ Mann-Whitney. Ao final do ensaio, observou-se que: o 
Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk e as estatísticas descritivas estimadas 
apresentaram informações importantes sobre o desempenho dos clones de 
eucalipto cultivados em SAF; e que as estatísticas descritivas estimadas, 
associadas ao teste de Wilcoxon\Mann-Whitney, forneceram informações 
importantes sobre o ranqueamento dos espaçamentos em cada clone. 
 
Palavras-chave: Sistema agroflorestal;Métodos estatísticos;Estatística não 

paramétrica 

TITLE: Analysis of statistical methods applied in the processing of data of the 

consortium between eucalyptus and cassava 

Abstract 

This work was carried out with the objective of analyzing the applicability of 
different statistical methods of analytical processing in data from an experiment 
intercropping eucalyptus-cassava, composed of two eucalyptus clones in 
different spacings and a variety of cassava (Manihot sculenta Crantz). The 
experiment was installed and conducted at Sítio São Clemente, a rural area in 
the municipality of Macaíba, in the Agreste region of the State of Rio Grande do 
Norte. Two clones of eucalyptus hybrids were tested, Urograndis A08 (Clone A) 
and EUACA105 (Clone B) in different spacing, integrated with a traditional variety 
of cassava often grown by family farmers in the region, obtained at Sítio São 
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Clemente. The experimental area was already established when the test was 
performed. Descriptive statistics of position and dispersion were estimated, using 
the Shapiro-Wilk normality test and Wilcoxon \ Mann-Whitney non-parametric 
test. At the end of the trial, it was observed that: the Shapiro-Wilk Normality Test 
and the estimated descriptive statistics presented important information about the 
performance of eucalyptus clones grown in SAF; and that the estimated 
descriptive statistics, associated with the Wilcoxon \ Mann-Whitney test, provided 
important information about the ranking of the spacing in each clone. 
 
Keywords: Sistema agroflorestal;Métodos estatísticos;Estatística não 

paramétrica 
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TÍTULO: Desenvolvimento de filmes à base de amido de mandioca e 

incorporados com óleo de coco 

Resumo 

Filmes à base de amido de mandioca já vem sendo largamente estudados para 
uso em embalagens de alimentos devido ao seu fácil acesso e ao baixo custo. 
O objetivo desse estudo foi analisar o uso do óleo de coco como um melhorador 
do filme biodegradável obtido por casting e avaliar os diferentes resultados após 
fatores variantes como: a temperatura de secagem, emulsão de óleo de coco, 
concentração de glicerol e concentração de emulsão de óleo de coco. A melhor 
formulação encontrada foi a do filme 1 com 1,85 % de glicerol e 0,66 % de razão 
da emulsão de óleo de coco/amido apresentando a superfície mais homogênea, 
força de tração quase três vezes maior quando comparado com o do filme 
controle e permeabilidade ao vapor d’água quase um terço menor quando 
comparado ao celofane (material usado comercialmente). Diante dos resultados 
obtidos a incorporação de óleo de coco nos filmes à base de amido de mandioca 
teve um impacto positivo nas propriedade mecânicas e de barreira e mostrou 
bons resultados quando comparados à literatura e podendo ser considerado uma 
alternativa para embalagens de alimentos. 
 
Palavras-chave: amido de mandioca, óleo de coco, biodegradabilidade 

TITLE: Development of cassava starch-based edible films and coconut oil 

Abstract 

Cassava starch-based films have been widely studied to food packaging in due 
to his easy accessibility and low cost. The aim of this study was to investigate the 
use of coconut oil as an additive to the formulation of cassava starch-based 
biodegradable films obtained by casting, and to evaluate the results of different 
factors such as dry temperature, coconut oil emulsion, different concentrations of 
glycerol and coconut oil emulsion concentration. The best formulation found was 
the film 1 with 1.85 % glycerol and 0.66 % coconut oil/starch ratio presented the 
most homogeneous surface, tensile strength presented almost three times higher 
than control film and the water vapor permeability almost one third less when 
comparing with cellophane (commercial material). From the results obtained, 
cassava starch-based film incorporated with coconut oil had a great impact on 
mechanical properties and showed good results when were comparable with 
literature and this polymeric matrix may be considered as an alternative for food 
packaging. 
 
Keywords: cassava starch, coconut oil, biodegradability 
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TÍTULO: Construção do roteiro de curso de capacitação para pessoas com 

estomia intestinal 

Resumo 

Admitindo-se a relevância de tecnologias educativas para a promoção das 
práticas de enfermagem no cuidado de pacientes com estomia, com relação, 
principalmente, a limpeza, troca de bolsa coletora, e prevenção de complicações, 
o estudo teve como objetivo a construção do roteiro de um curso educativo para 
capacitar pessoas com estomia intestinal em relação ao seu autocuidado. A 
etapa de pré-produção do curso, a qual se refere à elaboração do roteiro, teve 
como base o conteúdo teórico presente na Cartilha Educativa Para o Cuidado 
da Pessoa com Estomia Intestinal, desenvolvido em uma dissertação de 
mestrado e validado por profissionais da área selecionados intencionalmente. A 
elaboração do roteiro possibilitou confirmar a importância de tecnologias 
multimídia como ferramentas ensino-aprendizagem, em relação ao cuidado com 
o paciente com estomia. Com isso, os enfermeiros poderão auxiliar na prática do 
autocuidado pelo indivíduo com estomia intestinal, minimizando sofrimentos e 
promovendo a melhoria na sua qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Educação; Estomia; Autocuidado. 

TITLE: CONSTRUCTION OF THE TRAINING COURSE SCRIPT FOR PEOPLE 

WITH INTESTINAL OSTOMY 

Abstract 

Admitting the relevance of educational technologies for the promotion of nursing 
practices in the care of patients with ostomy, especially with regard to cleaning, 
exchange of collection bags, and prevention of complications, the study aimed to 
build the an educational course to train people with intestinal ostomy in relation 
to their self-care. The pre-production stage of the course, which refers to the 
preparation of the script, was based on the theoretical content present in the 
Educational Booklet for the Care of the Person with Intestinal Ostomy, developed 
in a master's thesis and validated by selected professionals in the field 
intentionally. The elaboration of the script made it possible to confirm the 
importance of multimedia technologies as teaching-learning tools, in relation to 
the care for patients with ostomy. With this, nurses will be able to assist in the 
practice of self-care by the individual with intestinal ostomy, minimizing suffering 
and promoting an improvement in their quality of life. 
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Keywords: Education; Ostomy; Self Care. 
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TÍTULO: Sobrevivência de alevinos de Betta splendens na presença do 

pirolenhoso de eucalipto 

Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do Extrato Pirolenhoso na 
eclosão de ovos de Betta splendens e mensurar sua capacidade antifúngica nos 
alevinos. O lenho de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden foi utilizado na 
carbonização, para obter o Extrato Pirolenhoso (EP), o qual em seguida foi 
bidestilado, para eliminar qualquer impureza presente no extrato e assim obter 
um extrato mais puro. Em cada aquário foram colocados 10 ovos de Betta 
splendens, com os tratamentos T0: água, T1: uma gota do EP, T2: duas gotas 
do EP, T3: três gotas do EP e o T4: quatro gotas do EP, sendo cinco repetições 
por tratamento. Como resultado, a ineficiência do extrato pirolenhoso na eclosão 
de ovos de Betta splendens. 

 
 
Palavras-chave: Atividade antifúngica, Peixe, Reprodução, Pirolenhoso, Betta 

TITLE: ECLOSION OF EGGS OF Betta splendens IN THE PRESENCE OF THE 

PYRENOUS OF EUCALYPTUS. 

Abstract 

 

The objective of the present work was to evaluate the efficiency of Pirolenhoso 
Extract on the hatching of Betta splendens eggs and to evaluate its antifungal 
capacity in fry. Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden wood was used in 
carbonization to obtain the Pyrolytic Extract (EP), which was then bidistilled, to 
eliminate any impurity present in the extract and thus obtain a purer extract. 10 
Betta splendens eggs were placed in each aquarium, with the treatments T0: 
water, T1: one drop of EP, T2: two drops of EP, T3: three drops of EP and T4: 
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four drops of EP, five repetitions per treatment. As a result, the inefficiency of the 
pyroligneous extract in the hatching of Betta splendens eggs. 

 
 
Keywords: Antifungal activity, Fish, Reproduction, Pirolenhoso, Betta. 
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TÍTULO: Qualidade fisiológica de sementes de Pityrocarpa moniliformis (Benth.) 

Luckow & R. W. Jobson. sob estresse salino 

Resumo 

Os estudos sobre respostas de desenvolvimento de plântulas sob estresses 
abióticos, em sua maioria, as expõe a apenas um fator estressante, como 
salinidade ou restrição hídrica. Pityrocarpa moniliformis Benth. é uma espécie 
arbórea pioneira pertencente à família Fabaceae, nativa do Nordeste brasileiro 
mais conhecida popularmente como Catanduva. Os frutos foram coletados de 
cinco indivíduos posteriormente foram encaminhados para o laboratório onde foi 
feito o beneficiamento. Para o teste de germinação as sementes foram 
despontadas com auxílio de um trinco na região oposta ao hilo, para a superação 
da dormência. Em seguida, foi realizada a assepsia. As soluções salinas foram 
preparadas nas seguintes concentrações: : 25, 50, 100, 200 e 400 mM, as quais 
foram utilizadas para umedecer papel toalha em quantidade equivalente a 2,5 
vezes a sua massa seca. Os dados das variáveis foram submetidos a analisar 
de distribuição estatística, posteriormente às médias dos tratamento foram 
ajustadas nas equações de regressão polinomial, utilizando o software Bioestat. 
O comprimento médio de plântulas diferiu estatisticamente entre os tratamentos 
controle e os demais.Na germinação assim como nos outros o único tratamento 
ao qual chega perto do tratamento controle é o tratamento 5 (200mM) chegando 
a 95% de germinação. As sementes de P. moniliformis são afetadas 
negativamente pelo estresse salino a partir de 200 mM de NaCl, sendo uma 
concentração bastante alta e a espécie tolerando bem o estresse. 
 
Palavras-chave: catanduva, salinidade, semiárido. 

TITLE: Physiological quality of Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R. W. 

Jobson seeds. under saline stress 

Abstract 

Studies on seedling development responses under abiotic stresses, for the most 
part, expose them to only one stressor, such as salinity or water restriction. 
Pityrocarpa moniliformis Benth. is a pioneer tree species belonging to the 
Fabaceae family, native to the Brazilian Northeast, better known as Catanduva. 
The fruits were collected from five individuals and were later sent to the laboratory 
where they were processed. For the germination test the seeds were cropped 
with the aid of a latch in the region opposite the hilum, to overcome dormancy. 
Then, asepsis was performed. Saline solutions were prepared in the following 
concentrations:: 25, 50, 100, 200 and 400 mM, which were used to moisten paper 
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towels in an amount equivalent to 2.5 times their dry mass. The data of the 
variables were submitted to analysis of statistical distribution, after the treatment 
means were adjusted in the polynomial regression equations, using the Bioestat 
software. The average length of seedlings differed statistically between the 
control treatments and the others. In germination, as in others, the only treatment 
that comes close to the control treatment is treatment 5 (200mM) reaching 95% 
germination. P. moniliformis seeds are negatively affected by saline stress from 
200 mM NaCl, with a very high concentration and the species tolerating stress 
well. 
 
Keywords: catanduva, salinity, semiarid. 
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TÍTULO: Primeira caracterização citogenética para Sphaeramia nematoptera 

(Gobiiformes, Apogonidae) 

Resumo 

 

A família Apogonidae (Gobiiformes), conhecidos como cardeais, representa um 
grupo muito diverso de peixes, em que algumas espécies exibem o raro 
comportamento de incubação bucal dos ovos, diminuindo seus potenciais de 
dispersão. Dados citogenéticos para a família são escassos, onde as poucas 
espécies analisadas, em geral, apresentam números diploides reduzidos 
(2n=34-46). Neste sentido, a ampliação dos dados cromossômicos representa 
um modelo evolutivo particularmente interessante. Com vista a ampliar o 
espectro filogenético abrangido, correlacionando o baixo potencial dispersivo 
deste grupo de peixes com sua evolução cariotípica. Foi realizado uma análise 
dos padrões citogenômicos dessa família. Sendo, para isso, realizadas técnicas 
citogenéticas clássicas, nos cromossomos da espécie Sphaeramia nematoptera, 
além das análises das tendências cromossômicas dos Apogonidae em relação 
a origem de distribuição das espécies, caracteres biológicos e físicos do hábitat, 
por meio do levantamento bibliográfico. A fim de se obter conhecimentos sobre 
os rearranjos, marcadores citotaxonômicos, e tendências na diversificação 
cariotípica da família Apogonidae sob perspectivas filogenéticas e aspectos 
biológicos. 

 
 
Palavras-chave: Cardeais, Citogenética, Giemsa, Evolução cariotípica 

TITLE: First cytogenetic characterization for Sphaeramia nematoptera 

(Gobiiformes) 

Abstract 

The family Apogonidae (Gobiiformes), known as cardinals, represents a very 
diverse group of fish, in which some species exhibit the rare behavior of oral 
incubation of eggs, decreasing their potential for dispersion. Cytogenetic data for 
the family are scarce, where the few species analyzed, in general, have reduced 
diploid numbers (2n = 34-46). In this sense, the expansion of chromosomal data 
represents a particularly interesting evolutionary model. In order to expand the 
phylogenetic spectrum covered, correlating the low dispersive potential of this 
group of fish with its karyotype evolution. An analysis of the cytogenomic patterns 
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of this family was carried out. For that, classical cytogenetic techniques were 
performed on the chromosomes of the species Sphaeramia nematoptera, in 
addition to the analysis of the chromosomal tendencies of the Apogonidae in 
relation to the origin of species distribution, biological and physical characters of 
the habitat, by means of bibliographic survey. In order to obtain knowledge about 
rearrangements, cytotaxonomic markers, and trends in the karyotype 
diversification of the Apogonidae family under phylogenetic perspectives and 
biological aspects. 

 

  

 
Keywords: Cardinals, Cytogenetics, Giemsa, Karyotype evolution 
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TÍTULO: Associação entre status de vitamina D e risco de desenvolver doença 

cardiovascular avaliado pelo Escore de Framingham em indivíduos com 

síndrome metabólica. 

Resumo 

 

Estima-se que indivíduos com síndrome metabólica (SM) têm a probabilidade 
três vezes maior de desenvolver doenças cardiovasculares (DCV). A vitamina D 
tem sido relacionada com a redução do risco de DCV. O estudo teve como 
objetivo avaliar o risco de desenvolver as DCV nos indivíduos com SM de acordo 
com o status de vitamina D, por meio do uso do Escore de Risco de Framingham 
(ERF). Estudo transversal, realizado com 161 indivíduos adultos, diagnosticados 
com SM. Foram realizadas as avaliações do risco cardiovascular, bioquímica e 
antropométrica do estado nutricional, como também foram coletadas 
informações acerca do tabagismo e uso de medicamentos. A maioria dos 
indivíduos apresentou quantidades de 25OHD no soro inferiores a 30,0ng/mL 
(60,8%), e 57,1% foram classificados com baixo risco de desenvolver DCV 
avaliado pelo ERF. Apesar de 60,8% dos indivíduos apresentarem valores 
inadequados de 25OHD no soro foi observado que não houve associação 
significativa entre o status de vitamina D inadequado e maior risco 
cardiovascular. Os resultados obtidos sugerem que na população estudada a 
vitamina D inadequada não é preditor para risco cardiovascular dos indivíduos 
com SM. 

 
 
Palavras-chave: Síndrome metabólica; Risco cardiovascular; Vitamina D. 

TITLE: Association between vitamin D status and risk of developing 

cardiovascular disease assessed by Framingham Score in individuals with 

metabolic syndrome. 

Abstract 
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The evidence that individuals with metabolic syndrome (MS) are three times more 
likely to develop cardiovascular disease (CVD). Vitamin D has been linked to 
reduced risk of CVD. This study aims to assess the risk of developing CVD in 
individuals with MS according to vitamin D status, using the Framingham risk 
score (FRS). This is a cross-sectional study conducted with 161 adults diagnosed 
with MS. Were performed cardiovascular, biochemical, and anthropometric risk 
assessments of nutritional status, as well as information on smoking and 
medication use was also collected. Most of those individuals had 25OHD in 
serum less than 30.0ng/mL (60,8%), and 57,1% were classified as having a low 
risk of developing CVD assessed by the FRS. Although 60,8% of the individuals 
had inadequate serum 25OHD values, it was observed that there was no 
significant association between inadequacy vitamin D status and increased 
cardiovascular risk. The results obtained in the studied population suggest that 
inadequate vitamin D is not a predictor for cardiovascular risk of individuals with 
MS. 

 
 
Keywords: Metabolic syndrome; Cardiovascular risk; Vitamin D. 
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TÍTULO: VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO COM AS ETAPAS DO PROCESSO 

DE ENFERMAGEM PARA PESSOAS VIVENDO COM AIDS 

Resumo 

Introdução: O instrumento assistencial pautado em uma teoria e taxonomias de 
enfermagem específico a pessoas vivendo com aids possibilita um cuidado 
sistematizado. Objetivo: Construir um instrumento com as etapas do processo 
de enfermagem para pessoas vivendo com aids. Método: Trata-se de um estudo 
metodológico. O instrumento foi elaborado e categorizado conforme as 
Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta e utilizou as taxonomias de 
enfermagem NANDA-I, NIC e NOC. Para operacionalizar as etapas do histórico 
e diagnósticos de enfermagem optou-se por realizar uma scoping review. Para 
construção dos resultados e intervenções de enfermagem utilizou-se as 
taxonomias NOC e NIC, sendo os resultados elencados sugeridos para 
mensurar a resolução do diagnóstico conforme NOC e as intervenções 
prioritárias constantes na NIC, além de incluídas intervenções e resultados 
considerados relevantes pelos pesquisadores. Resultados: 52 estudos 
embasaram o histórico e diagnósticos de enfermagem. O histórico agrupa-se em 
seis categorias e trinta e duas subcategorias, elencou-se 111 diagnósticos, 240 
resultados e 318 intervenções de enfermagem. Conclusão: O instrumento 
contribui para um direcionamento sistematizado da assistência prestada a 
pessoa vivendo com aids. O instrumento será posteriormente submetido à 
validação com juízes. 
 
Palavras-chave: Aids. Processo de Enfermagem. Terminologia Padronizada em 

Enfermagem 

TITLE: VALIDATION OF INSTRUMENT WITH THE STAGES OF THE NURSING 

PROCESS FOR PEOPLE LIVING WITH AIDS 

Abstract 

Introduction: The assistance instrument based on a theory and taxonomies of 
nursing specific to people living with AIDS enables systematic care. Objective: 
To build an instrument with the steps of the nursing process for people living with 
AIDS. Method: This is a methodological study. The instrument was designed and 
categorized according to the Basic Human Needs of Wanda Horta and used the 
nursing taxonomies NANDA-I, NIC and NOC. To operationalize the stages of 
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nursing history and diagnoses, a scoping review was chosen. To build the results 
and nursing interventions, the NOC and NIC taxonomies were used, the results 
listed being suggested to measure the resolution of the diagnosis according to 
the NOC and the priority interventions contained in the NIC, in addition to the 
interventions and results considered relevant by the researchers. Results: 52 
studies supported the nursing history and diagnoses. The history is grouped into 
six categories and thirty-two subcategories, listing 111 diagnoses, 240 results 
and 318 nursing interventions. Conclusion: The instrument contributes to a 
systematic direction of the assistance provided to people living with AIDS. The 
instrument will later be submitted to validation with judges. 
 
Keywords: AIDS. Nursing Process. Theory. Standardized Nursing Terminology. 
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TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DE UM EXPERIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA 

DURABILIDADE NATURAL DE MADEIRAS DA CAATINGA E COLETA INICIAL 

DE DADOS 

Resumo 

 

A Caatinga num todo apresenta grande importância social e econômica, 
considerando mais precisamente que a vegetação fornece recursos para 
subsistência de milhares de pessoas, especialmente como lenha e madeira. 
Sendo a durabilidade natural da madeira uma característica determinante para 
seu uso. Este trabalho teve como objetivo implantar um experimento visando 
determinar a durabilidade natural de espécies madeireiras da Caatinga em 
campo de apodrecimento. O experimento foi instalado na área de 
experimentação florestal da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 
Agrárias da UFRN, localizada no município de Macaíba-RN, Brasil. Foram 
confeccionadas para o experimento estacas medindo 5,0 x 2,5 x 50,0 
centímetros (radial x tangencial x longitudinal), e peças roliças medindo 1 metro 
de comprimento e diâmetro médio entre 10 e 15 centímetros. Sendo implantadas 
74 amostras de espécies da Caatinga, e 14 amostras de espécies exóticas para 
fins de comparação. As avaliações ainda serão realizadas periodicamente, até 
ocorrer o apodrecimento total das amostras. Cada avaliação será realizada de 
forma visual para determinação do índice de deterioração pelo critério subjetivo 
de notas, e por fim será determinado o percentual de perda de massa. Os 
resultados indicarão as espécies madeireiras com maior durabilidade natural nas 
condições do estudo e servirá como base para a sua melhor utilização. 

 
 
Palavras-chave: Semiárido. Campo de apodrecimento. Deterioração. Sabiá. 

Jurema-preta. 

TITLE: Implementation of an experiment to determine the natural durability of the 

Caatinga woods and initial data collection. 

Abstract 
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The Caatinga as a whole has great social and economic importance, considering 
more precisely that the vegetation provides resources for people's livelihood, 
especially as firewood and wood. The natural durability of wood is a determining 
feature for its use. This work aimed to implement a specialized experiment on the 
natural durability of Caatinga wood species in a rotting field. The experiment was 
installed in the forest experimentation area of the Academic Unit Specialized in 
Agricultural Sciences at UFRN, located in the city of Macaíba-RN, Brazil. Stakes 
measuring 5.0 x 2.5 x 50.0 degrees (radial x tangential x longitudinal) were made 
for the experiment, and round pieces measuring 1 meter in length and average 
diameter between 10 and 15 inches. 74 of Caatinga species and 14 of exotic 
species are being implanted for comparison purposes. As described, it will still be 
carried out periodically, there will still be total decay of the ed. Each evaluation 
will be carried out visually to determine the deterioration index by the criterion of 
the grade criterion, and finally the percentage of mass loss will be determined. 
The results will indicate as wood species with greater natural durability under the 
conditions of the study and will serve as a basis for their best use. 

 
 
Keywords: Semiarid. Rotting field. Deterioration. Sábia. Black jurema. 
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TÍTULO: A BNCC e a prática pedagógica dos professores de Educação Física 

da rede municipal do Natal RN 

Resumo 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 
normativo o qual apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais que todos 
os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, ano a ano, desde o 
ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. O objetivo deste estudo consiste 
em investigar sobre as implicações da BNCC na prática pedagógica dos 
professores de Educação Física da rede municipal de educação da cidade de 
Natal. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo. na qual foi 
realizada uma entrevista semiestruturada com uma amostra de 5 docentes. As 
respostas foram sistematizadas. A partir da análise de conteúdo e diálogo com 
a literatura, percebeu-se que os indivíduos apresentam um número maior de 
respostas superficiais, com pouco diálogo e aprofundamento com a BNCC que 
aquelas que conversam diretamente com a base, fato relevante já que a base é 
uma sustentação e implica como norteador para a educação brasileira. 
 
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular, Educação Física, Currículo 

crítico. 

TITLE: The implications of BNCC in the pedagogical practice of Physical 

Education teachers in the municipal network of Natal 

Abstract 

The National Common Curricular Base (BNCC) is a document of a normative 
character which presents a set of essential learning that all students must develop 
throughout basic education, year by year, from admission to the Daycare Center 
until the end of High School. The aim of this study is to investigate the implications 
of BNCC in the pedagogical practice of Physical Education teachers in the 
municipal education network in the city of Natal. It was a qualitative research with 
a descriptive character. in which a semi-structured interview was conducted with 
a sample of 5 teachers. The responses were systematized. From the analysis of 
content and dialogue with the literature, it was noticed that individuals present a 
greater number of superficial responses, with little dialogue and deepening with 
the BNCC than those who talk directly with the base, a relevant fact since the 
base is support and implies as a guide for Brazilian education. 
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TÍTULO: Avaliação das interações medicamentosas na efetividade da terapia 

com varfarina 

Resumo 

 

Diversas condições clínicas, cardiovasculares, trombose, algumas doenças 
auto-imunes levam o paciente ao uso de anticoagulantes. Varfarina é um 
anticoagulante oral objeto do presente estudo, realizado com pacientes do 
Núcleo de Hematologia da UFRN. Como a Varfarina apresenta estreita janela 
terapêutica, ou seja, a dose terapêutica é próxima da dose tóxica, seu efeito 
terapêutico deve ser monitorizado através de parâmetros laboratoriais, dentre 
eles o Tempo de Protrombina (TP) e o INR (Razão Normalizada Internacional). 
O percentual de tempo que o INR fica na faixa terapêutica, TTR (Time in 
Terapeutic Range), avalia a efetividade da terapia. O valor médio do TTR foi de 
41%, sendo que um bom controle é definido como TTR ≥65%. Nesse estudo 
foram avaliados 113 pacientes. Destes, 74,34% eram do sexo feminino. Quanta 
à indicação da Varfarina, tromboembolismo venoso totalizou um percentual de 
36,28%. Os pacientes eram polimedicados e foi identificada uma média de 6,21 
medicamentos por paciente. 67,25% dos indivíduos usam 5 medicamentos ou 
mais, o que caracteriza a polifarmácia. Diante desse resultado fez-se necessário 
buscar soluções que promovam uma maior a adesão do paciente ao tratamento. 
No momento está sendo implantado um sistema informatizado que 
proporcionará tratamento dos dados de modo a se obter informações individuais 
que possa orientar o melhor manejo de cada paciente, assim como dados gerais 
que demonstrem a efetividade da terapia. 

 
 
Palavras-chave: Varfarina, TTR, Sistema Informatizado 

TITLE: Evaluation of drug interactions on the effectiveness of warfarin therapy 

Abstract 

 

Several clinical, cardiovascular conditions, thrombosis, some autoimmune 
diseases lead the patient to use anticoagulants. Warfarin is an oral anticoagulant 
object of the present study, carried out with patients from the Hematology Center 
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at UFRN. As Warfarin has a narrow therapeutic window, that is, the therapeutic 
dose is close to the toxic dose, its therapeutic effect must be monitored through 
laboratory parameters, including Prothrombin Time (TP) and INR (International 
Normalized Ratio). The percentage of time that the INR stays in the therapeutic 
range, TTR (Time in Terapeutic Range), evaluates the effectiveness of the 
therapy. The mean value of the TTR was 41%, and a good control is defined as 
TTR ≥65%. In this study, 113 patients were evaluated. Of these, 74.34% were 
female. As for warfarin indication, venous thromboembolism totaled a percentage 
of 36.28%. The patients were polymedicated and an average of 6.21 drugs per 
patient was identified. 67.25% of individuals use 5 drugs or more, which 
characterizes polypharmacy. In view of this result, it was necessary to seek 
solutions that promote greater patient compliance with treatment. At the moment, 
a computerized system is being implemented that will provide data treatment in 
order to obtain individual information that can guide the best management of each 
patient, as well as general data that demonstrate the effectiveness of the therapy. 

 
 
Keywords: Warfarin, TTR, Computerized system 
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TÍTULO: QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHES: ANÁLISE 

A PARTIR DA FERRAMENTA IQ-COSAN. 

Resumo 

 

Introdução: O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos no período letivo. 
Crianças e adolescentes de todo o ensino público brasileiro são beneficiados 
com a alimentação escolar (AE). Objetivo: Analisar qualitativamente os 
cardápios da alimentação escolar ofertados aos alunos de creches da rede 
pública de municípios do Rio Grande do Norte (RN), verificando se os cardápios 
ofertados atendem as exigências do PNAE. Métodos: Avaliou-se 
qualitativamente 30 cardápios escolares oferecidos em 30 municípios. A análise 
foi realizada através do instrumento de análise de cardápio, o Índice de 
Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQ 
COSAN).Resultados e discussão: Identificou-se que os alimentos do grupo 
cereais e tubérculos apresentaram a maior frequência (100%). O grupo feijões 
mostrou menor percentual (20%). Legumes e verduras 40%, assim como o grupo 
de frutas in natura. O grupo de leites e derivados 50%. Carnes e ovos 80%. Os 
alimentos do grupo restritos 39,6%. Alimentos doces 10%. Não foi encontrada a 
presença de alimentos proibidos. Quanto aos alimentos regionais identificou-se 
76,25%, os da sociobiodiversidade 51,25%. A diversidade dos alimentos 
contidos nos cardápios teve a maioria dos resultados como “precisa melhorar” 
(52,5%). Na classificação final, o instrumento avaliou 86,7% como “precisa 
melhorar”. 

 
 
Palavras-chave: Cardápios. Creches. PNAE. IQ-COSAN. Alimentação saudável. 

TITLE: QUALITY OF SCHOOL FEEDING IN CHILDREN: ANALYSIS FROM 

THE IQ-COSAN TOOL. 

Abstract 

 

Introduction: The PNAE aims to contribute to biopsychosocial growth and 
development, learning, school performance and the formation of healthy eating 
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habits of students in the academic period. Children and adolescents from all 
Brazilian public schools benefit from school meals (AE). Objective: To 
qualitatively analyze the school meals menus offered to students from daycare 
centers in the public schools of Rio Grande do Norte (RN), checking if the menus 
offered meet the requirements of the PNAE. Methods: 30 school menus offered 
in 30 municipalities were qualitatively evaluated. The analysis was carried out 
using the menu analysis instrument, the Quality Index of the Food and Nutrition 
Security Coordination (IQ COSAN). Results and discussion: It was found that the 
foods in the cereals and tubers group had the highest frequency (100% ). The 
beans group showed a lower percentage (20%). Vegetables and greens 40%, as 
well as the group of fresh fruits. The group of milks and derivatives 50%. Meat 
and eggs 80%. Group foods restricted 39.6%. Sweet food 10%. The presence of 
prohibited foods was not found. As for regional foods, 76.25% were identified, 
those from socio-biodiversity 51.25%. The diversity of the foods contained in the 
menus had the most results as "needs to improve" (52.5%). In the final 
classification, the instrument evaluated 86.7% as “needs to improve”. 

 
 
Keywords: Menus. Children. PNAE. IQ-COSAN. Healthy eating. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1012 

 

CÓDIGO: SB1011 

AUTOR: AMANDA KAROLINY FERNANDES RAMOS 

COAUTOR: YURI FELIPE ARAUJO 

COAUTOR: ALESSANDRA MENDES PACHECO GUERRA VALE 

ORIENTADOR: MARCIO DIAS PEREIRA 

 

 

TÍTULO: Análise de radiografias digitais de sementes de Urochloa decumbens 

com uso de um novo sistema especialista 

Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi desenvolver e avaliar a eficiência de um 
software especializado para análise de radiografias digitais de sementes de 
braquiária denominado SRAS (Sistema de Análise de Radiografia de Sementes). 
Cinco lotes de 200 sementes de Urochloa decumbens cv. Basilisk foi obtido de 
lotes comerciais produzidos na safra 2018/2019. O experimento foi realizado no 
Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa, 
Minas Gerais, Brasil (20º 46' 7'' S 42º 52' 05.6'' W) através da análise radiográfica 
das sementes utilizando o SRAS, pelo qual características físicas das sementes 
foram obtidas. As sementes foram submetidas a um teste de germinação após 
o teste de raios-X, no qual foram avaliadas variáveis relacionadas à qualidade 
fisiológica das sementes. Foi possível observar que as sementes com maior 
germinação e vigor apresentaram correlações fortes e significativas com 
algumas das variáveis físicas obtidas com o SRAS. Assim, uma alta correlação 
do comprimento das mudas e da densidade relativa das sementes é importante 
para validar o método de análise de imagens radiográficas das sementes para 
avaliar a qualidade das sementes. O SRAS é uma ferramenta eficiente para 
análise de radiografias digitais de sementes de braquiária. É capaz de gerar 
descritores que apoiam a análise morfométrica e as regiões internas das 
sementes, e os parâmetros físicos obtidos com a técnica têm estreita relação 
com a germinação e vigor das sementes. 

 
 
Palavras-chave: Espécie forrageira; imagens radiográficas de sementes; SARS. 

TITLE: Analysis of digital radiographs of Urochloa decumbens seeds using a new 

specialized system 

Abstract 
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The objective of the present study to develop and evaluate the efficiency of a 
specialized software for analyzing digital radiographs of brachiaria seeds called 
SRAS (Seed Radiography Analysis System). Five lots of 200 seeds of Urochloa 
decumbens cv. Basilisk were obtained from commercial lots produced in the 
2018/2019 harvest. The experiment was carried out at the Agronomy Department 
of the Federal University of Viçosa, in Viçosa, Minas Gerais, Brazil (20º 46' 7'' S 
42º 52' 05.6'' W) through radiographic image analysis of the seeds using SRAS 
by which physical characteristics of the seeds were obtained. The seeds were 
then submitted to a germination test after the X-ray test in which variables related 
to the physiological quality of the seeds were evaluated. It was possible to 
observe that the seeds with greater germination and vigor showed strong and 
significant correlations with some of the physical variables obtained using the 
SRAS. Thus, a high correlation of seedling length and relative seed density is 
important for validating the seed radiographic image analysis method to evaluate 
seed quality. SRAS is an efficient tool for analyzing digital radiographs of 
brachiaria seeds. It is capable of generating descriptors which support 
morphometric analysis and internal regions of the seeds, and the physical 
parameters obtained by using the technique have a close relationship with the 
germination and vigor of the seeds. 

 
 
Keywords: Forage species, radiographic images of seeds, SRAS. 
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TÍTULO: Insegurança alimentar e Qualidade de vida em uma comunidade 

indígena de etnia potiguara. 

Resumo 

A Insegurança Alimentar e Nutricional é um problema frequentemente 
encontrado em populações em situação de vulnerabilidade social, como é o caso 
dos povos originários indígenas. Só no Rio Grande do Norte existem 8 
comunidades indígenas reconhecidas pela FUNAI, dessas a Mendonça do 
Amarelão é a mais populosa e foi o público alvo da pesquisa. Devido a esse fator 
de vulnerabilidade, a presente pesquisa teve por objetivo estimar a prevalência 
de insegurança alimentar nas famílias indígenas, através da EBIA I – Escala 
Domiciliar de (IN) segurança alimentar indígena; e gerar informações sobre essa 
população a fim de dar visibilidade das condições de vida dos indígenas do RN 
para os governantes locais. Dados sobre questões socioeconômicas e de saúde 
de 26 famílias indígenas foram coletados. Os resultados mostraram que 100% 
das famílias estavam em insegurança alimentar, sendo 61,5% na forma leve, 
30,8% na forma moderada e 7,7% na forma grave. Foi possível ainda observar 
um elevado uso de drogas lícitas como o cigarro (47,6%), e uma renda média 
familiar baixa no valor de R$ 1.028,00. Tais dados sinalizam a 
imprescindibilidade de políticas públicas voltadas às necessidades desta 
população. 
 
Palavras-chave: Segurança alimentar; Povos Indígenas; Direitos Humanos. 

TITLE: Food insecurity and quality of life in an indigenous community of ethnic 

potiguara. 

Abstract 

Food and Nutritional Insecurity is a problem often found in populations in 
situations of social vulnerability, as is the case of indigenous peoples. In Rio 
Grande do Norte there are 8 indigenous communities recognized by FUNAI, of 
which Mendonça do Amarelão is the most populous and was the target audience 
of the research. Due to this vulnerability factor, the present research aimed to 
estimate the prevalence of food insecurity in indigenous families, through EBIA I 
- Home Scale of (IN) indigenous food security; and to generate information about 
this population in order to give visibility to the living conditions of the natives of 
RN to the local government. Data on socioeconomic and health issues of 26 
indigenous families were collected. The results adequate that 100% of the 
families were in food insecurity, being 61.5% in the mild form, 30.8% in the 
moderate form and 7.7% in the severe form. It was also possible to observe a 
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high use of legal drugs such as cigarettes (47.6%), and a low average family 
income of R $ 1,028.00. Such data indicate the need for public policies aimed at 
the needs of this population. 
 
Keywords: Food security; Indigenous Peoples; Human Rights. 
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TÍTULO: ECOLOGIA ACÚSTICA E COMPORTAMENTAL DE CETÁCEOS 

ENTRE A COSTA DO RIO GRANDE DO NORTE E O ARQUIPÉLAGO DE SÃO 

PEDRO E SÃO PAULO 

Resumo 

O Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), localizado sobre a Dorsal 
Meso Atlântica, é um conjunto de ilhas rochosas onde situa-se uma estação de 
pesquisa brasileira desde 1998 (PROARQUIPELAGO, SECIRM). Registros 
eventuais e não sistemáticos de cetáceos ao longo do trajeto entre a costa do 
RN e o ASPSP detectaram doze espécies, sendo duas de misticetos e dez de 
odontocetos. Dentre essas espécies, a baleia jubarte (Megaptera novaeangliae) 
se destaca pela complexidade das emissões acústicas. Os machos de baleia 
jubarte emitem vocalizações padronizadas e de estrutura hierárquica nas áreas 
de reprodução, bem como ao longo das rotas de migração. Acredita-se que o 
canto exerça a função de display sexual, para atrair as fêmeas, ou na mediação 
da interação entre machos. Considerando a natureza evolutiv e a existência de 
uma transmissão cultural do canto das jubartes, este trabalho realizou a análise 
de gravações de duas áreas reprodutivas na américa do sul, caracterizando o 
repertório de diferentes populações ao longo de quatro anos, com o objetivo de 
proporcionar comparações entre elas. 
 
Palavras-chave: baleia jubarte, Megaptera novaeangliae, bioacústica, cetacea 

TITLE: Cetaceans acoustic and behavioural ecology between the coast of Rio 

Grande do Norte and The Archipelago of São Pedro e São Paulo. 

Abstract 

The archipelago of São Pedro and São Paulo is situated on the Mid-Atlantic 
Ridge and consists in a group of rocky islands, where a Brazilian research station 
is situated since 1998 (PROAQUIPELAGO, SECIRM). Eventual and non-
systematic records of cetaceans along the route from Rio Grande do Norte coast 
to ASPSP detected twelve species, of which two are Misticetes and ten are 
ondontocetes. Among those species, humpback whale (Megaptera 
novaeangliae) stands out for its acoustic emissions complexity. Male humpbacks 
emit patterned and hierarchically structured vocalizations at the breeding 
grounds, as well as on the migration routes. It is believed that humpback songs 
play a role of sexual display, either for female attraction or mediation of male-
male interaction. Considering the evolving nature of the songs and its cultural 
transmission, this work managed to analyze recordings from two breeding 
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grounds in South America and distinguish repertoire of distinct populations along 
four years, in the aim of providing comparisons between them. 
 
Keywords: humpback whale, Megaptera novaeangliae, bioacustics, cetacea 
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TÍTULO: Estudo in vitro da atividade anti-tumoral do nanoconjugado de 

metotrexato e anti-PDL1 em células de câncer de mama. 

Resumo 

A inflamação está intimamente relacionada ao desenvolvimento e progressão do 
tumor. Nesse sentido, a compreensão dos mecanismos envolvidos, bem como, 
a busca por meios de combater tal processo inflamatório tem sido um desafio e 
amplamente investigado em diversos estudos. Nesse trabalho, analizamos uma 
nova abordagem imunoterapêutica com nanocarreadores de drogas 
(metotrexato - MTX) à base de PLGA, recoberto com polietilenoimina (Pei) e 
ácido hialurônico (HA), juntamente com o inibidor de checkpoint imunológico 
anti-PD-L1  como forma de reduzir o desenvolvimento e a progressão tumoral 
por meio da imunomodulação do seu microambiente tumoral. A partir do modelo 
alográfico de desenvolvimento de câncer de mama ortotópico, os tecidos 
tumorais foram avaliados por imunohistoquímica. Análises de internalização das 
nanopartículas, bem como a investigação do perfil de morte e migração celular 
e polarização de macrófagos foram avaliados in vitro. As nanopartículas de 
PeiPLGA-MTX peladas ou revestidas com HA, sozinhas ou combinadas com 
anti-PD-L1, foram capazes de promover uma imunomodulação significativa  do 
microambiente tumoral e consequente alteração no curso tumorigênico com 
redução significativa do tumor primário e metástases. Além disso, os mesmos 
tratamentos foram capazes de reduzir consideravelmente a população de 
macrófagos M2, bem como promover a regulacao negativa do eixo sinalizatório 
IL-10/STAT3/NF-κB no microambiente tumoral. A supressão desse eixo de 
sinalização, sobretudo 
 
Palavras-chave: Cancer de mama, Nanoparticula, Terapia-alvo, Matotrexato 

TITLE: In vitro study of the antitumor activity of methotrexate and anti-PDL1 nano 

conjugate in breast cancer cells. 

Abstract 

Inflammation is closely related to the development and progression of the tumor. 
In this sense, the understanding of the mechanisms involved, as well as the 
search for ways to combat such an inflammatory process has been a challenge 
and widely investigated in several studies. In this work, we analyzed a new 
immunotherapeutic approach with drug nanocarriers (methotrexate - MTX) based 
on PLGA, covered with polyethyleneimine (Pei) and hyaluronic acid (HA), 
together with the anti-PD-L1 immune checkpoint inhibitor as a way of reduce 
tumor development and progression through immunomodulation of its tumor 
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microenvironment. From the allographic model of orthotopic breast cancer 
development, tumor tissues were evaluated by immunohistochemistry. 
Internalization analyzes of the nanoparticles, as well as the investigation of the 
cell death and migration profile and polarization of macrophages were evaluated 
in vitro. PeiPLGA-MTX nanoparticles, coated or coated with HA, alone or 
combined with anti-PD-L1, were able to promote a significant immunomodulation 
of the tumor microenvironment and consequent alteration in the tumorigenic 
course with significant reduction of the primary tumor and metastases. In addition, 
the same treatments were able to considerably reduce the population of M2 
macrophages, as well as promoting negative regulation of the IL-10 / STAT3 / 
NF-κB signal axis in the tumor microenvironment. The suppression of this 
signaling axis, especially in M2 macrophages, seems to hav 
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TÍTULO: Diversidade microbiana de dois ambientes aquáticos do semiárido 

nordestino brasileiro 

Resumo 

As comunidades de microrganismos são responsáveis por participarem da maior 
parte da biomassa terrestre, exercendo importante papel ecológico. Dentre elas, 
as bactérias são componentes das teias alimentares dos ambientes aquáticos, 
que controlam populações microbianas e realizam vias metabólicas diversas. 
Assim, o objetivo deste estudo foi identificar a biodiversidade microbiana, em 
especial a bacterioplanctônica, de um reservatório do semiárido brasileiro, 
contribuindo para o melhor entendimento da composição e dinâmica ecológica 
desses grupos. Observou-se o predomínio de Bacteria, com prevalência dos filos 
Cyanobacteria, Proteobacteria, Actinobacteria, além de Vírus e Archaea. Este 
trabalho é um dos pioneiros em identificar a microbiota em açude no semiárido, 
por meio da utilização de técnicas moleculares, registrando espécies que não 
podem ser mantidas em cultivos por técnicas tradicionais. 
 
Palavras-chave: Diversidade microbiana; reservatórios; semiárido brasileiro 

TITLE: DIVERSITY OF AQUACTIC MICROBIOTA OF TWO RESERVOIRS IN A 

SEMIARID REGION OF NORTHEAST BRAZIL. 

Abstract 

Microorganisms communities are responsible for participating in most of the 
terrestrial biomass, playing an important ecological role. Among them, bacteria 
are components of food webs in aquatic environments, which control microbial 
populations and perform various metabolic pathways. Thus, the objective of this 
study was to identify the microbial, especially bacterioplankton, biodiversity of a 
Brazilian semiarid reservoir, contributing to a better understanding of the 
composition and ecological dynamics of these groups. It was observed the 
predominance of Bacteria, with prevalence of the phyla Cyanobacteria, 
Proteobacteria, Actinobacteria, besides Viruses and Archaea. This work is one 
of the pioneers in raising the microbiota in the semiarid reservoir through the use 
of molecular techniques, identifying microorganisms that cannot be maintained in 
crops by traditional techniques. 
 
Keywords: Microbial diversity; water reservoir; brazilian semi-arid 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO CORPORAL DE IDOSOS COM 

DIABETES MELLITUS TIPO 2 

Resumo 

 

Objetivo: avaliar o equilíbrio da pessoa idosa com DM2. Método: Trata-se de um 
estudo transversal. A amostra foi composta por idosos com idade entre 65-79 
anos, com diagnóstico clínico de DM2 atendidos no Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL). Foi realizada a caracterização Clínica, avaliação da cognição 
através Prova Cognitiva de Leganés, o equilíbrio corporal foi avaliado pelo 
MINIBESTest que foi a variável dependente, mobilidade funcional por meio do 
SPPB) aptidão cardiorrespiratória por meio doTME2’; TFPP; dificuldade na 
realização de atividades cotidianas através doBOMFAQ; e sintomas depressivos 
por meio da GDS.Resultados: A amostra do estudo foi composta por 48 
indivíduos. Destes, 25% eram do sexo masculino, e 75% do sexo feminino. A 
faixa etária prevalente (60,4%) foi de 65-69 anos, e a cor foi a branca (54,2%), 
maioria com vida conjugal (64,6%), baixa escolaridade (35,4%), sobrepeso 
(27,21), descontrole glicêmico (143,61), ótima cognição (27,81), bom equilíbrio 
(74,07%), e moderado desempenho funcional (8,10). A média de força de 
preensão palmar foi de 16,25 kgf, e das dificuldades de realizar atividades 
cotidianas de 10,14. Os idosos não apresentaram sintomas depressivos. 
Conclusão: os idosos têm sobrepeso, associado ao descontrole glicêmico, com 
baixa força de preensão palmar. Contudo, possuem um bom equilíbrio corporal, 
porém, com moderado desempenho funcional. 

 
 
Palavras-chave: Saúde do idoso, Diabetes Mellitus tipo 2, Equilíbrio 

TITLE: ASSESSMENT OF BODY BALANCE OF ELDERLY PEOPLE WITH 

TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

Abstract 

Objective: to evaluate the balance of the healthy person with DM2. Method: This 
is a cross-sectional study. The sample consisted of elderly aged 65-79 years, 
with clinical diagnosis of DM2 treated at the Onofre Lopes University Hospital 
(HUOL). Clinical characterization, evaluation of cognition through Cognitive 
Leganés Test were performed, body balance was assessed by MINIBESTest, 
which was the dependent variable, functional mobility through the SPPB) 
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cardiorespiratory fitness through TME2'; TFPP; difficulty in performing daily 
activities through BOMFAQ; and depressive symptoms through GDS. Results: 
The study sample consisted of 48 individuals. Of these, 25% were male, and 75% 
female. The prevalent age group (60.4%) it was 65-69 years, and the color was 
white (54.2%), the majority with married life (64.6%), low schooling (35.4%), 
overweight (27.21), glycemic uncontrol (143.61), excellent cognition (27.81), 
good balance (74.07%), and moderate functional performance (8.10). The mean 
palmar grip strength was 16.25 kgf, and the difficulties of performing daily 
activities were 10.14. The elderly did not present depressive symptoms. 
Conclusion: the elderly are overweight, associated with glycemic uncontrollation, 
with low palmar grip strength. However, they have a good body balance, 
however, with moderate functional performance. 
 
Keywords: Elderly Health, Diabetes Mellitus Type 2, Balance 
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TÍTULO: Efeitos da qualidade e diversidade de detritos foliares no 

comportamento de oviposição de dípteros 

Resumo 

 

A qualidade e a diversidade do detrito têm sido apontadas como fatores 
importantes no processo de decomposição. Fatores que aceleram a 
decomposição em ecossistemas aquáticos podem influenciar na produtividade 
secundária da microbiota, a qual serve como ligação entre o detrito e níveis 
tróficos superiores, como larvas de insetos aquáticos. Neste trabalho, 
analisamos o efeito da qualidade e diversidade do detrito foliar na escolha de 
local para oviposição de dípteros. Utilizamos ovitrampas com infusão de detrito 
em tratamentos de monocultura e mistura referentes a quatro espécies vegetais, 
além de um controle com apenas água mineral. A qualidade do detrito não afetou 
significativamente a taxa de oviposição nos tratamentos contendo infusão, muito 
embora observamos uma clara tendência de diminuição da postura à medida 
que a qualidade do detrito diminuiu. Entretanto, observamos efeito significativo 
da mistura, onde a taxa de oviposição foi menor que o esperado a partir das 
taxas observadas na monocultura. A influência negativa da diversidade foi 
possivelmente oriunda da interação antagônica entre detritos, o que diminuiu a 
atratividade do ambiente para a oviposição. Esses resultados apontam a 
necessidade de utilizar detritos que possuam características distintas, garantindo 
um gradiente de qualidade, além de selecionar melhores atributos de diversidade 
de detritos, não somente a taxa de decomposição, mas atributos funcionais que 
são bons preditores para o processo de decomposição. 

 
 
Palavras-chave: Seleção de habitat. Postura de ovos. Infusões. Culicidae. 

Diptera. 

TITLE: Effects of quality and diversity of leaf litter on the oviposition behavior of 

dipterans 

Abstract 
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The quality and diversity of litter has been identified as important factors in the 
decomposition process. Factors that accelerate decomposition in aquatic 
ecosystems can influence the secondary productivity of the microbiota, which 
serves as a link between litter and higher trophic levels, such as aquatic insect 
larvae. In this work, we analyzed the effect of leaf litter quality and diversity on 
the selection of oviposition site for Diptera. We use ovitraps with litter infusion in 
monoculture and mixing treatments for four plant species, in addition to a control 
with only mineral water. The quality of litter did not significantly affect the 
oviposition rate in treatments containing infusion, although we observed a clear 
tendency to decrease posture as the quality of the litter decreased. However, we 
observed a significant effect of the mixture, where the oviposition rate was lower 
than expected from the rates observed in monoculture. The negative influence of 
diversity was possibly due to the antagonistic interaction between litter, which 
decreased the attractiveness of the environment for oviposition. These results 
point to the need to use litter that has different characteristics, guaranteeing a 
quality gradient, in addition to selection better attributes of litter diversity, not only 
the decomposition rate, but functional attributes that are good predictors for the 
decomposition process. 

 
 
Keywords: Habitat selection. Eggs posture. Infusions. Culicidae. Diptera. 
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TÍTULO: Personalidade e Relações Sociais em Macacos- Prego (Sapajus sp.) 

Cativos 

Resumo 

Macacos-prego são primatas neotropicais que vivem em grupos de 6 a 30 
indivíduos. São um excelente modelo de estudo na psicobiologia pois possuem 
uma grande razão neocortical que permite a esses animais exibirem um amplo 
repertório comportamental, incluindo comportamentos como uso de ferramenta 
e comportamentos sociais complexos como: compartilhamento de alimento, 
reconciliação, coalisão e amamentação aloparental. Sapajus spp. é o segundo 
gênero de primata mais comumente encontrado nos centros de resgate 
brasileiros, decorrente do tráfico ilegal. No cativeiro os animais são expostos a 
várias situações estressantes. O presente plano de trabalho teve como objetivos 
específicos: 1) analisar o padrão de interação social entre os indivíduos em 
contexto rotineiro; 2) analisar o padrão de interação social em testes de 
tolerância social e 3) correlacionar os padrões de interação social e traços de 
personalidade dos indivíduos. O estudo foi realizado no Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (CETAS). O primeiro objetivo foi cumprido em sua totalidade, 
e o objetivos 2 e 3 ainda estão em andamento devido a pandemia do covid-19. 
Os resultados demonstram que a estabilidade do grupo é benéfica para os 
indivíduos, com diminuição de comportamentos indicativos de estresse, 
mostrando que é essencial o monitoramento dos animais assim como a 
reabilitação social. Os dados coletados nesse projeto também serviram de base 
para outros 9 resumos apresentados em congressos nacionais e internacionais. 
 
Palavras-chave: Reabilitação Social. Personalidade. Comportamento Social. 

Cativeiro. 

TITLE: Personality and Social Relationships in captive capuchin monkeys 

(Sapajus sp) 

Abstract 

 

Capuchin monkeys are neotropical primates that live in groups of 6 to 30 
individuals. They are an excellent model of study in psychobiology because they 
have a lartt neocortical reason that allows these animals to exhibit a complex 
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behavioral repertoire, including behaviors such as the use of tools and complex 
social behaviors such as: food sharing, reconciliation, coalition, care and 
alloparental breastfeeding. Sapajus spp. it is the second most common primate 
genus found in Brazilian rescue centers, due to illegal trafficking. In captivity, 
animals are exposed to stressful situations. The present work had the following 
specific objectives: 1) to analyze the pattern of social interaction between 
individuals in a routine context; 2) to analyze the pattern of social interaction in 
social tolerance tests and 3) to correlate the patterns of social interaction and 
personality traits of individuals. The study was carried out at the Wild Animal 
Rescue Center (CETAS). The first objective has been fully fulfilled, and objectives 
2 and 3 are still in progress due to the covid-19 pandemic. The results show that 
the stability of the group is beneficial for individuals, with a decrease in behaviors 
indicative of stress, showing that it is essential to monitor animals as well as social 
rehabilitation. The data collected in this project also served as a basis for another 
9 abstracts presented at national and international congresses. 

 
 
Keywords: Social rehabilitation. Social behavior. Capitive-raised monkeys. 
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TÍTULO: Caracterização físico-química de sistema nanotecnológico larvicida a 

partir do ácido cinâmico para combate ao Aedes aegypti 

Resumo 

O estudo de compatibilidade ativo-excipiente é essencial na fase inicial do 
desenvolvimento de um produto farmacêutico. Em um estudo de compatibilidade 
são utilizadas técnicas instrumentais específicas com um critério de análise se 
existe compatibilidade ativa-excipiente. O cinamato de pentila (CP) é uma 
molécula bioativa derivada do ácido cinâmico, que melhora sua atividade 
larvicida contra o mosquito Aedes aegypti. Entretanto, em função da sua baixa 
solubilidade em água, neste estudo foram preparadas nanoemulsões para 
incorporação do CP, que posteriormente foram secas por atomização obtendo 
micropartículas sólidas. O objetivo do estudo foi avaliar se os excipientes 
propostos na composição dessa combinação compatíveis com o CP. Para isso, 
foram utilizadas técnicas espectroscópicas (FTIR) e termoanalíticas (DSC e TG). 
Nos espectros de FTIR das micropartículas com as lecitinas contendo o CP, foi 
possível identificar bandas de absorção muito semelhantes quando comparadas 
ao placebo. A partir da análise dos dados de TG e DSC é possível identificar 
uma maior proteção do CP, quando incorporada às lecitinas, sendo como com 
PHO, a que define o melhor perfil térmico. Uma maltodextrina mostrada não 
reagir com os componentes da família, melhorado a estabilidade térmica do CP. 
Dessa forma, as análises de FTIR, TG e DSC confirmaram uma incorporação do 
CP nas micropartículas sólidas não demonstrando problemas de 
incompatibilidades ativo-excipiente. 
 
Palavras-chave: Cinamato de Pentila. Lecitinas. Nanoemulsões. Micropartículas 

TITLE: Physico-chemical characterization of a larvicidal nanotechnological 

system using cinnamic acid to combat Aedes aegypti. 

Abstract 

The study of active-excipient compatibility is essential in the initial phase of the 
development of a pharmaceutical product. In a compatibility study, specific 
instrumental techniques are used with an analysis criterion if there is active-
excipient compatibility. Pentyl cinnamate (CP) is a bioactive molecule derived 
from cinnamic acid, which improves its larvicidal activity against the Aedes 
aegypti mosquito. However, due to its low solubility in water, in this study 
nanoemulsions were prepared for incorporation of CP, which were subsequently 
spray dried to obtain solid microparticles. The aim of the study was to evaluate 
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whether the excipients proposed in the composition of this combination are 
compatible with the CP. For this, spectroscopic (FTIR) and thermoanalytical 
techniques (DSC and TG) were used. In the FTIR spectra of the microparticles 
with the lecithins containing the CP, it was possible to identify very similar 
absorption bands when compared to the placebo. From the analysis of the TG 
and DSC data, it is possible to identify a greater protection of the CP, when 
incorporated into lecithins, as with PHO, which defines the best thermal profile. A 
maltodextrin shown does not react with the family components, improving the 
thermal stability of the CP. Thus, the FTIR, TG and DSC analyzes confirmed an 
incorporation of the CP in the solid microparticles without demonstrating 
problems of active-excipient incompatibilities. 
 
Keywords: Pentila cinnamate. Lecithins. Nanoemulsions. Microparticle 
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TÍTULO: O efeito psicofisiológico do estresse em casais que se submetem ao 

tratamento de fertilização in vitro (FIV) 

Resumo 

A infertilidade atinge cada vez mais mulheres em idade reprodutiva, as quais 
procuram técnicas de reprodução assistida para alcançar a gravidez. No entanto, 
os fatores estressores crônicos e a ansiedade parecem modular negativamente 
nesse processo. Como tais procedimentos demandam protocolos terapêuticos 
extensos e invasivos, com alto investimento financeiro, ampliar o sucesso 
desses tratamentos é um grande desafio para a área. O objetivo desse estudo 
foi relacionar alguns parâmetros do procedimento fertilização in vitro (FIV); 
número de ovócitos aspirados, inseminados e de embriões formados, com o 
perfil psicofisiológico do estresse e a ansiedade-estado de mulheres submetidas 
a FIV, buscando entender qual desses procedimentos pode ser suscetível a 
esses fatores. Observamos que as pacientes que não obtiveram êxito na FIV 
apresentaram menor número de oócitos aspirados e inseminados. Além disso, 
uma maior resposta do cortisol salivar foi correlacionada com menor número de 
oócitos aspirados e inseminados e de embriões formados. O efeito inibitório do 
cortisol no eixo reprodutivo já é bem descrito na literatura, porém sua ação sobre 
os processos da FIV são menos conhecidos e apesar dos resultados 
encontrados serem bastante interessantes e promissores são necessários 
estudos de maior abrangência para compreender melhor a relação entre o 
cortisol e a fertilização e formação de embriões no processo da FIV a fim de 
poder sugerir algumas ferramentas de melhorias no tratamento. 
 
Palavras-chave: Fertilização in vitro. Cortisol. Ansiedade. 

Estresse.Oócitos.Embriões. 

TITLE: The psychophysiological effect of stress in couples undergoing in vitro 

fertilization (IVF) treatment 

Abstract 

Infertility affects more and more women of reproductive age, who seek assisted 
reproduction techniques to achieve pregnancy. However, chronic stressors and 
anxiety seem to modulate negatively in this process. As such procedures require 
extensive and invasive therapeutic protocols, with high financial investment, 
increasing the success of these treatments is a major challenge for the area. The 
aim of this study was try associate some aspects of the in vitro fertilization (IVF), 
such as; number of aspirated, inseminated oocytes and formed embryos, with the 
psychophysiological profile of stress and anxiety-state of women undergoing IVF, 
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seeking to understand which of these procedures may be susceptible to these 
factors. We observed that patients who were not successful in IVF had fewer 
aspirated and inseminated oocytes. In addition, a greater response of salivary 
cortisol was correlated with fewer aspirated and inseminated oocytes and formed 
embryos. The inhibitory effect of cortisol on the reproductive axis is already well 
described in the literature, but its action on IVF processes is less well known and 
although the results found are quite interesting and promising, more 
comprehensive studies are needed to better understand the relationship between 
cortisol and fertilization and embryo formation in the IVF process in order to 
suggest some tools for improvement in treatment. 
 
Keywords: In vitro fertilization. Cortisol. Anxiety. Stress. Oocytes. Embryos. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ESTUFA SOLAR PARA SECAGEM DE MADEIRA DE 

Mimosa tenuiflora (JUREMA PRETA) 

Resumo 

Com grande procura na indústria e comércio local nordestino por madeira, a 
jurema preta (Mimosa tenuiflora) é um forte indicativo de utilização da região. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento das toras de 
jurema preta em secagem de estufa solar. Das madeiras colhidas no município 
de Macaíba/RN, foram selecionadas toras de 1,50 m de comprimento, e 
separadas em quatro classes por suas respectivas circunferências. 
Posteriormente, identificadas, pesadas e levadas para a secagem em estufa 
solar, onde foram pesadas durante o período de quinze em quinze dias, 
totalizando 105 dias. Após trinta dias, as toras iniciaram a estabilidade da 
umidade. Dessa forma, a estufa solar mostra-se um método alternativo de 
secagem de toras de nativas para a região, minimizando as influências da 
umidade externa da estufa. 
 
Palavras-chave: Secagem de toras. Bioma Caatinga. Nordeste do Brasil. 

TITLE: USE OF SOLAR GREENHOUSE FOR DRYING WOOD OF Mimosa 

tenuiflora (JUREMA PRETA) 

Abstract 

With great demand in the Northeastern industry and local wood trade, the black 
jurema (Mimosa tenuiflora) is a strong indication of the region's use. Therefore, 
the objective of this work was to analyze the behavior of black jurema logs in 
solar greenhouse drying. From the woods harvested in the municipality of 
Macaíba / RN, logs of 1.50 m in length were selected, and separated into four 
classes by their respective circumferences. Later, they were identified, weighed 
and taken to dry in a solar oven, where they were weighed during the period of 
fifteen in fifteen days, totaling 105 days. After thirty days, the logs began to 
stabilize in moisture. Thus, the solar greenhouse is an alternative method of 
drying logs native to the region, minimizing the influences of the external humidity 
of the greenhouse. 
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Keywords: Wood drying. Caatinga biome. Northeast of Brazil. 
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TÍTULO: Impacto do nível socioeconômico e da escolaridade materna no 

desempenho de pré-escolares na memória de curto prazo fonológica 

Resumo 

Introdução: A Memória de Curto Prazo Fonológica é uma função executiva que 
retém mentalmente informações e é capaz de intervir em habilidades como a 
linguagem. O Nível Socioeconômico (NSE) e a escolaridade materna influencia 
o desenvolvimento de domínios cognitivos, havendo discrepância no 
desempenho da memória decorrente destas variáveis. Objetivo: Verificar 
influência da classificação do NSE e da escolaridade materna no desempenho 
de pré-escolares na repetição de não palavra. Metodologia: Estudo 
caracterizado como transversal e analítico. Amostra totalizou 46 pré-escolares 
de ambos os sexos entre 4 anos e 5 anos e 11 meses. A coleta ocorreu em duas 
instituições de ensino infantil, uma em Natal e outra em um município de 
Macaíba. Foi utilizado o Teste de Memória de Curto Prazo Fonológica, composto 
por 40 Não Palavras (NP) formadas pelos fonemas /p, m, k, f, n, t/ e divididas 
igualmente em mono, di, tri e polissilábicas. Foi considerado acerto quando esta 
foi produzida equivalente ao alvo. Resultados: Pré-escolares com maior NSE 
pontuaram melhor em todas extensões das NP, não houve diferença entre os 
grupos para monossílabas. Houve associação do NSE e da escolaridade 
materna no desempenho geral, a escolaridade materna foi um previsor para o 
desempenho no teste. Conclusão: Pré-escolares com menor NSE tiveram pior 
desempenho na avaliação, quando comparados aos indivíduos com maior NSE. 
Houve correlação positiva entre a escolaridade materna e o desempenho dos 
pré-escolares. 
 
Palavras-chave: memória, desenvolvimento da linguagem, nível 

socioeconômico. 

TITLE: Impact of socioeconomic status and maternal education on the 

performance of preschoolers in phonological short-term memory 

Abstract 

Introduction: Phonological Short Term Memory is an executive function that 
retains information mentally and is able to intervene in skills such as language. 
The Socioeconomic Status (SES) and maternal education influence the 
development of cognitive domains, with discrepancies in memory performance 
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resulting from these variables. Objective: To verify the influence of the SES 
classification and maternal education on the performance of preschoolers in the 
repetition of non-words. Methodology: Study characterized as cross-sectional 
and analytical. The sample totaled 46 preschoolers of both sexes between 4 
years and 5 years and 11 months. The collection took place in two kindergartens, 
one in Natal and another in a municipality of Macaíba. The Phonological Short 
Term Memory Test was used, composed of 40 No Words (NW) formed by the 
phonemes /p, m, k, f, n, t/ and divided equally into mono, di, tri and polysyllabic. 
Answer was considered correct when it was produced equivalent to the target. 
Results: Preschoolers with higher SES scored better in all extensions of NW, 
there was no difference between groups for monosyllables. There was an 
association between SES and maternal education in general performance, 
maternal education was a predictor for test performance. Conclusion: 
Preschoolers with lower SES had worse performance in the evaluation, when 
compared to individuals with higher SES. There was a positive correlation 
between maternal education and the performance of preschooler. 
 
Keywords: memory, language development, socioeconomic status. 
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TÍTULO: Praticantes de Crossfit, a construção do corpo e os cuidados com a 

saúde 

Resumo 

O CrossFit é um conjunto de exercícios físicos que se tornou tendência no século 
XXI, assim, existem muitos estudos direcionados a essa temática na área da 
Educação Física. Porém, poucas são as pesquisas relacionadas à contribuição 
com a saúde dos praticantes. No presente estudo, o objetivo foi compreender 
como o CrossFit contribui com os cuidados com a saúde de seus praticantes, 
bem como discutir seus benefícios ou malefícios. Tratou-se de uma pesquisa de 
campo de caráter qualitativo, na qual foi realizada uma entrevista 
semiestruturada com uma amostra de 7 homens e 8 mulheres. As respostas 
foram gravadas e sistematizadas. A partir da análise de conteúdo e diálogo com 
a literatura, percebeu-se que a saúde dos indivíduos praticantes de CrossFit é 
percebida através de vários aspectos, e essas percepções podem se modificar 
ao longo do tempo de prática. Além disso, o boxes de CrossFit apresentam 
filosofias e metodologias próprias, promovendo autotransformação do sujeito. 
Observou-se, por último, que a saúde nem sempre está relacionada aos 
aspectos físicos ou biológicos, mas relaciona-se com o estado em que o 
indivíduo se encontra em sua totalidade, interligando elementos físicos, 
psicológicos, sociais e ambientais, contribuindo para novos olhares em relação 
a essa temática na Educação Física. 
 
Palavras-chave: CrossFit; Saúde; Educação Física; Prática Corporal. 

TITLE: CrossFit practitioners, body construction and health care 

Abstract 

CrossFit is a set of physical exercises that became a trend in the XXI century, 
thus, there are many studies directed to this theme in the area of Physical 
Education. However, there is little research related to the contribution to the 
health of practitioners. In the present study, the objective was to understand how 
CrossFit contributes to the health care of its practitioners, as well as to discuss 
its benefits or harms. It was a qualitative field research, in which a semi-structured 
interview was conducted with a sample of 7 men and 8 women. The responses 
were recorded and systematized. From the content analysis and dialogue with 
the literature, it was realized that the health of individuals who practice CrossFit 
is perceived through several aspects, and these perceptions can change over 
time. In addition, the CrossFit boxes present their own philosophies and 
methodologies, promoting self-transformation of the subject. Finally, it was 
observed that health is not always related to physical or biological aspects, but it 
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is related to the state in which the individual is in its entirety, interconnecting 
physical, psychological, social and environmental elements, contributing to new 
perspectives in relation to this theme in Physical Education. 
 
Keywords: CrossFit; Health; Physical Education; Body Practice. 
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TÍTULO: CINESTESIA: CORPO, CINEMA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Resumo 

 

O projeto de iniciação científica intitulado Cinestesia supervisionado e orientado 
pela professora doutora Terezinha Petrucia de Nóbrega, têm o objetivo de 
fomentar conversas e debates a partir da apresentação de obras 
cinematográficas e das relações dos espectadores com o mesmo. 

 

O nome do projeto resume sua proposta em duas palavras: “Cinema” e “Estesia”. 
Os presentes são convidados a expor suas percepções, aparências, 
pensamentos e sensações ao assistir os filmes ou cenas apresentadas. Merleau-
Ponty diz que “é mediante a percepção que podemos compreender a 
significação do cinema: um filme não é pensado e, sim, percebido” (MERLEAU-
PONTY, 2003, p. 115), o filósofo aponta o potencial que a arte cinematográfica 
têm de produzir emoções e sensações, e a importância disso na percepção do 
mundo e da arte. 

 

Para ele, a percepção é um evento que ocorre por meio do corpo sensível e é a 
porta para uma subjetiva relação com o mundo. Permitindo a formação de 
significados para a interpretação do mundo, “O mundo não é aquilo que eu 
penso, mas aquilo que eu vivo” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 14) 

 
 
Palavras-chave: CINEMA, CORPO, MOVIMENTO, ESTESIA, ESQUEMA 

CORPORAL, IMAGEM CORPORAL 

TITLE: CINESTESIA: CORPO, CINEMA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Abstract 

 

O projeto de iniciação científica intitulado Cinestesia supervisionado e orientado 
pela professora doutora Terezinha Petrucia de Nóbrega, têm o objetivo de 
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fomentar conversas e debates a partir da apresentação de obras 
cinematográficas e das relações dos espectadores com o mesmo. 

 

O nome do projeto resume sua proposta em duas palavras: “Cinema” e “Estesia”. 
Os presentes são convidados a expor suas percepções, aparências, 
pensamentos e sensações ao assistir os filmes ou cenas apresentadas. Merleau-
Ponty diz que “é mediante a percepção que podemos compreender a 
significação do cinema: um filme não é pensado e, sim, percebido” (MERLEAU-
PONTY, 2003, p. 115), o filósofo aponta o potencial que a arte cinematográfica 
têm de produzir emoções e sensações, e a importância disso na percepção do 
mundo e da arte. 

 

Para ele, a percepção é um evento que ocorre por meio do corpo sensível e é a 
porta para uma subjetiva relação com o mundo. Permitindo a formação de 
significados para a interpretação do mundo, “O mundo não é aquilo que eu 
penso, mas aquilo que eu vivo” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 14) 

 
 
Keywords: CINEMA, CORPO, MOVIMENTO, ESTESIA, ESQUEMA 

CORPORAL, IMAGEM CORPORAL 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1039 

 

CÓDIGO: SB1037 

AUTOR: ITALO DARLAN SOARES DA COSTA 

COAUTOR: EDUARDO HENRIQUE DIAS ARAÚJO 

COAUTOR: GEILSON MEDEIROS DE ARAUJO 

ORIENTADOR: RODRIGO SCATTONE DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Existe Diferença na Aterrissagem de Salto, Força e Flexibilidade do 

Membro Inferior de Atletas com e sem Tendinopatia Patelar? 

Resumo 

Introdução: A tendinopatia patelar é uma disfunção comum em atletas, na qual 
déficits de força e flexibilidade nos músculos do membro inferior e uma mecânica 
de salto alterada podem ser fatores importantes para o seu 
desenvolvimento/perpetuação. Objetivo: Avaliar a mecânica de aterrissagem de 
salto, força e flexibilidade do membro inferior em atletas com e sem tendinopatia 
patelar. Métodos: Trata-se de um estudo observacional transversal cego, 
desenhado para que fossem incluídos 32 atletas, divididos em dois grupos: 
Grupo Tendinopatia Patelar (GTP) e Grupo Controle (GC). Os participantes 
incluídos foram avaliados quanto à força do membro inferior com um 
dinamômetro manual, flexibilidade com um inclinômetro e à mecânica da 
aterrissagem de salto por meio do Landing Error Scoring System. Resultados: 
As coletas de dados precisaram ser interrompidas em virtude da pandemia do 
novo coronavírus. Até o momento, foram coletados 12 participantes, dos quais 
oito atenderam aos critérios de inclusão do GTP e quatro atenderam aos critérios 
do GC. Resultados das coletas já realizadas estão sendo analisados, mas não 
seria possível chegar a conclusões definitivas em termos de comparação entre 
os grupos, de forma a responder às perguntas da pesquisa. Conclusões: Mesmo 
com limitações, a pesquisa possibilitou uma vivência prática de metodologias de 
pesquisa da área de avaliação biomecânica. Além disso, contribuiu para o 
desenvolvimento de habilidades como raciocínio crítico e trabalho em equipe. 
 
Palavras-chave: Dor no Joelho. Tendinite. Biomecânica. 

TITLE: Is there a difference in the landing of jump, strength and flexibility of the 

lower limb of athletes with and without patellar tendinopathy? 

Abstract 

Introduction: Patellar tendinopathy is a common dysfunction in athletes, in which 
deficits in strength and flexibility in the muscles of the lower limb and altered 
jumping mechanics can be important factors for its development / perpetuation. 
Objective: to evaluate the jumping landing mechanics, strength and flexibility of 
the lower limb in athletes with and without patellar tendinopathy. Methods: This 
is a blind, cross-sectional observational study, available to include 32 athletes, 
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divided into two groups: Patellar Tendinopathy Group (GTP) and Control Group 
(CG). The included participants were obtained regarding the strength of the lower 
limb with a manual dynamometer, flexibility with an inclinometer and the 
mechanics of the jump landing using the Landing Error Scoring System. Results: 
Data collections needed to be stopped due to the new coronavirus pandemic. So 
far, 12 participants have been collected, of which eight meet the inclusion criteria 
of the GTP and four meet the criteria of the GC. Results of the collections already 
carried out are being analyzed, but it would not be possible to reach definitive 
conclusions in terms of comparison between the groups, in order to answer the 
research questions. Conclusions: Even with limitations, a research made it 
possible to experience practical research methodologies in the area of 
biomechanical assessment. In addition, it contributed to the development of skills 
such as critical thinking and teamwork. 
 
Keywords: Knee pain. Tendonitis. Biomechanics. 
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TÍTULO: Influência da conectividade estrutural e da urbanização nos 

componentes da diversidade-beta em organismos de ambientes aquáticos 

Resumo 

     A urbanização pode influenciar a biodiversidade através de mudanças na 
composição de espécies e declínios de riqueza, mas poucos estudos têm 
analisado detalhadamente estas mudanças através de escalas espaciais. Os 
componentes da diversidade-beta, substituição e aninhamento, oferecem 
importantes informações sobre mudanças locais e regionais de riqueza e 
composição. Objetivou-se testar como estes componentes são influenciados 
pela conectividade e intensidade da urbanização através de escalas espaciais. 
Utilizou-se uma base de dados de abundância de organismos aquáticos 
(rotíferos e ostracodes) obtida de um estudo feito na Bélgica, o qual quantificou 
a conectividade e a intensidade da urbanização em sete escalas espaciais. 
Análises de partição de variância revelaram que, para rotíferos, a conectividade 
explicou 9% e 12% da substituição e do aninhamento, respectivamente. Para 
ostracodes, a conectividade explicou 14% da substituição e 19% do 
aninhamento. Diferentemente do esperado, o efeito da urbanização per se teve 
uma influência irrisória e não significativa sobre os componentes de diversidade-
beta para ambos grupos de organismos. Isto indica claramente o papel 
predominante da conectividade estrutural sobre os componentes da diversidade 
beta. Efeitos ambientais locais decorrentes da urbanização se mostraram 
irrelevantes. Sugere-se aumentar principalmente a conectividade da paisagem 
urbana, permitindo que as espécies possam rastrear as condições ambientais 
mais favoráveis. 
 
Palavras-chave: aninhamento; substituição; urbanização; ecologia de 

comunidades 

TITLE: Influence of structural connectivity and urbanization on the components 

of beta-diversity in organisms from aquatic environments 

Abstract 

     Urbanization can influence biodiversity through changes in species 
composition and richness, but only a few studies have analyzed such changes in 
detail across spatial scales. Beta-diversity components, turnover and 
nestedness, offer important information regarding local and regional changes in 
richness and composition. We test how such components are influenced by 
connectivity and urbanization intensity across spatial scales. We used a database 
of aquatic organisms (rotifers and ostracods) gathered in Belgium that has also 
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collected information on connectivity and urbanization intensity at seven spatial 
scales. Variation partitioning analyses revealed that, for rotifers, connectivity 
explained 9% and 12% of turnover and nestedness, respectively. For ostracods, 
connectivity explained 14% of turnover and 19% of nestedness. Unlike our 
expectation, the effect of urbanization per se on each component of beta-diversity 
was weak and non-significant for both organism groups. This clearly indicates 
and overwhelming role of structural connectivity on nestedness and turnover. 
Local effects of urbanization turn out to be irrelevant. We suggest enhancing 
connectivity in urban landscapes in order to allow species to track favorable 
environmental conditions in cities. 
 
Keywords: nestedness; turnover; urbanization; community ecology 
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TÍTULO: Interiorização do teste de triagem neonatal para rastreio de cardiopatias 

congênitas: capacitação dos profissionais da área da saúde. 

Resumo 

 

Introdução: Este artigo aborda a temática da educação em saúde como uma 
ferramenta que valoriza os contextos sociais, econômicos e culturais da 
comunidade, aliados ao processo de promoção da saúde. Este trabalho está em 
consonância com os objetivos “saúde e bem-estar” e “educação de qualidade” 
da agenda 2030 da ONU. Objetivos: promover a educação em saúde sobre o 
teste do coraçãozinho (TC), tornando os profissionais aptos à realização do 
mesmo, contribuindo com a implementação na triagem neonatal no interior do 
estado. Métodos: Capacitação para o TC de profissionais da área de saúde das 
maternidades públicas e privadas nos municípios de Mossoró e Santa Cruz, no 
período referente agosto de 2019 a julho de 2020. Resultados: Um total de 108 
profissionais de saúde participaram da pesquisa (56 técnicos, 50 enfermeiros e 
02 fisioterapeutas). A média de idade foi de 36,7± 8,15 anos, sendo 88% do sexo 
feminino. Cerca de 76,2% conhecem o TC e dados mostram que antes da 
capacitação, 10,2% dos profissionais encontrava-se em nível alto com acertos 
maior que 8 questões e após a capacitação houve um aumento de 61% dos 
profissionais para o nível alto. Conclusão: A pesquisa permitiu iniciar a 
interiorização da busca pela implementação do TC de modo rotineiro na prática 
hospitalar, contribuindo com a incorporação efetiva do TC no estado, além de 
contribuir aos estudantes consolidar conhecimentos sobre o TC. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Educação em Saúde, Cardiopatia Congênita, 

Teste do Co 

TITLE: Interiorização do teste de triagem neonatal para rastreio de cardiopatias 

congênitas: capacitação dos profissionais da área da saúde. 

Abstract 

 

Introduction: This article addresses the issue of health education as a tool that 
values the social, economic and cultural contexts of the community, allied to the 
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health promotion process. This work is in line with the “health and well-being” and 
“quality education” objectives of the UN 2030 agenda. Objectives: to promote 
health education about the little heart test (CT), making professionals able to 
perform it, contributing to the implementation in neonatal screening in the interior 
of the state. Methods: Training for the CT of health professionals from public and 
private maternity hospitals in the municipalities of Mossoró and Santa Cruz, from 
August 2019 to July 2020. Results: A total of 108 health professionals participated 
in the survey (56 technicians, 50 nurses and 02 physiotherapists). The mean age 
was 36.7 ± 8.15 years, with 88% being female. About 76.2% know the TC and 
data show that before training, 10.2% of professionals were at a high level with 
more than 8 questions right and after training there was an increase of 61% of 
professionals to the level high. Conclusion: The research allowed the beginning 
of the internalization of the search for the implementation of CT in a routine 
manner in hospital practice, contributing to the effective incorporation of CT in the 
state, in addition to helping students to consolidate knowledge about CT. 

 
 
Keywords: Keywords: Health Education, Congenital Heart Disease, Little Heart 

Tes 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1045 

 

CÓDIGO: SB1047 

AUTOR: GEILSON MEDEIROS DE ARAUJO 

COAUTOR: ITALO DARLAN SOARES DA COSTA 

COAUTOR: NATÃ RAMALHO PINTO 

ORIENTADOR: RODRIGO SCATTONE DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Reabilitação de Atletas com Tendinopatia Patelar: Ensaio Clínico 

Randomizado verificando Efeitos de uma Intervenção Tratando Fatores da 

Cadeia Cinética 

Resumo 

Introdução: O presente estudo teve como objetivo geral verificar o efeito de uma 
intervenção direcionada a fatores da cadeia cinética em comparação ao 
protocolo de treino lento de alta carga sobre a dor, severidade de sintomas, força 
e flexibilidade do membro inferior em atletas com tendinopatia patelar. Método: 
Tratou-se de um ensaio clínico randomizado cego que foi realizado na 
FACISA/UFRN. O trabalho foi desenhado para que 28 atletas recreacionais do 
sexo masculino com tendinopatia patelar fossem recrutados e divididos em 2 
grupos: Grupo Treino Lento de Alta Carga (GTLAC; n=14) e Grupo Cadeia 
Cinética (GCC; n=14). Os desfechos primários do estudo foram dor e severidade 
de sintomas. Os desfechos secundários foram força e flexibilidade do membro 
inferior. Após as avaliações, os participantes foram submetidos a 12 semanas 
de intervenções. Os atletas de ambos osgrupos foram submetidos a exercícios 
específicos feitos de forma progressiva. Resultados: Até o presente momento, 
foram incluídos oito participantes no estudo, quatro em cada grupo. As coletas 
precisaram ser interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus. 
Somente dois participantes terminaram a intervenção de 12 semanas, um de 
cada grupo, ambos com melhora importante na dor no joelho. Conclusão: Os 
participantes que concluíram as intervenções apresentaram melhora clínica 
importante na dor no joelho. No entanto, ainda não se pode chegar a conclusões 
a respeito da efetividade das intervenções. 
 
Palavras-chave: Tendinopatia Patelar, Tendinite, Tendinose, Joelho, Dor, 

Reabilitação 

TITLE: Rehabilitation of Athletes with Patellar Tendinopathy: Randomized 

Clinical Trial Verifying Effects of an Intervention Treating Factors of the Kinetic 

Chain 

Abstract 

Introduction: The present study had the general objective of verifying the effect 
of an intervention directed to factors of the kinetic chain in comparison to the high 
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load slow training protocol on pain, severity of symptoms, strength and flexibility 
of the lower limb in athletes with patellar tendinopathy. Method: It was a 
randomized blind clinical trial that was carried out at the Faculty of Health 
Sciences of Trairi. The work was designed so that 28 male recreational athletes 
with patellar tendinopathy could be recruited and divided into 2 groups: High Load 
Slow Training Group (GTLAC; n = 14) and Kinetic Chain Group (GCC; n = 14). 
The primary study outcomes were pain and symptom severity. Secondary 
outcomes were strength and flexibility of the lower limb. After the evaluations, the 
participants underwent 12 weeks of interventions. The athletes of both groups 
were submitted to specific exercises done progressivelly. Results: To date, eight 
study participants have been included, four in each group. Collections had to be 
stopped because of the new coronavirus pandemic. Only two participants 
completed the 12-week intervention, one from each group, both with significant 
improvement in knee pain. Conclusion: Participants who completed the 
interventions showed significant clinical improvement in knee pain. However, it is 
still not possible to reach conclusions regarding the effectiveness of the 
interventions. 
 
Keywords: Patellar Tendinopathy,Tendinitis,Tendinosis,Knee, 

Pain,Rehabilitation 
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TÍTULO: DISTANCIAMENTOS E APROXIMAÇÕES DO CURRÍCULO DE 

FONOAUDIOLOGIA COM AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS: 

UMA PERSPECTIVA DISCENTE E DOCENTE 

Resumo 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais foram criadas em 2001, possuem o objetivo 
de contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde no Brasil, pois 
possibilitam mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos da saúde. Na 
Fonoaudiologia, observa-se que formação ainda é tecnicista e 
compartimentalizada e a inserção desse profissional nos níveis de atenção à 
saúde é insuficiente. Este estudo teve por objetivo analisar os distanciamentos 
e aproximações dos currículos de Fonoaudiologia com as DCNs. Pesquisa 
qualitativa, estudo de caso, a qual participaram quatorze indivíduos, sendo sete 
docentes com graduação em Fonoaudiologia e atuação na área da Saúde 
Coletiva e sete discentes informantes-chaves indicados pelos docentes. Foram 
realizadas entrevistas as quais foram gravadas em áudio e transcritas, e os 
dados coletados foram organizados em uma matriz analítica para análise de 
conteúdo. Identificou-se três categorias as quais foram analisadas numa 
perspectiva discente e docente, sendo elas: perfil de formação do profissional, 
integração dos conteúdos e inserção no SUS. Embora as DCNs estejam 
instituídas desde 2001, os currículos de fonoaudiologia ainda se apresentam 
como limitantes para uma formação voltada ao SUS. A produção de 
conhecimento científico e conhecimento dos fatores limitantes por parte da 
comunidade acadêmica é importante para a realização de mudanças neste 
cenário. 

 
 
Palavras-chave: Recursos Humanos em Saúde, Educação Superior, Sistema 

Único de Saúde 

TITLE: DISTANCING AND APPROXIMATIONS OF THE PHONOAUDIOLOGY 

CURRICULUM WITH NATIONAL CURRICULAR GUIDELINES: A DISCENT 

AND TEACHING PERSPECTIVE 
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Abstract 

 

The National Curriculum Guidelines were created in 2001, with the objective of 
contributing to the consolidation of the Unified Health System in Brazil, as they 
enable changes in the pedagogical projects of health courses. In 
Phonoaudiology, it is observed that training is still technical and 
compartmentalized and the insertion of this professional in the levels of health 
care is insufficient. This study aimed to analyze the distances and approximations 
of the speech therapy curricula with the DCNs. Qualitative research, case study, 
which involved fourteen individuals, seven professors with a degree in 
Phonoaudiology and acting in the area of Public Health and seven key informant 
students indicated by the teachers. Interviews were conducted, which were audio 
recorded and transcribed, and the collected data were organized in an analytical 
matrix for content analysis. Three categories were identified, which were 
analyzed from a student and teacher perspective, namely: professional training 
profile, content integration and inclusion in the SUS. Although the DCNs have 
been in place since 2001, the speech therapy curricula are still limiting for training 
aimed at SUS. The production of scientific knowledge and knowledge of limiting 
factors by the academic community is important for making changes in this 
scenario. 

 
 
Keywords: Health Manpower, Higher Education, Unified Health System 
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TÍTULO: Diagnóstico dos trabalhadores da indústria de transformação no RN: 

Um delineamento do perfil lipidêmico 

Resumo 

As doenças cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de morte 
em todo o mundo. No entanto, essas doenças não acontecem subitamente, elas 
evoluem lentamente até o seu desfecho final, estando associadas, entre outras 
condições, às dislipidemias. No Brasil, Estudos realizados com trabalhadores de 
indústrias vinculadas 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. Assim, objetivo desse estudo foi determinar o perfil lipídico 
de trabalhadores de indústrias vinculadas ao PAT no Rio Grande do Norte (RN), 
por meio da determinação de colesterol total, HDL-c e triglicerídeos. Foi realizado 
um estudo experimental, transversal e prospectivo com base numa amostra 
aleatória probabilística. O campo de aplicação foi a indústria do Setor de 
Transformação, representada pelos segmentos de: alimentos e bebidas, têxtil, e 
de minerais não-metálicos. Os trabalhadores foram submetidos à coleta de 
sangue, em jejum de 12h. Os valores médios encontrados para o conjunto de 
indivíduos que participaram desta pesquisa foram de 182,6 ± 37,2 mg/dL para 
colesterol total, 137,3 ± 100,9 mg/dL para triglicerídeos e 46,0 ± 14,2 mg/dL para 
o HDL-c. 59,9%, dos indivíduos apresentaram HDL-c > 40mg/dL, 59,3% 
Colesterol Total <190mg/dL e 68,7% triglicerídeos <150mg/dL. Observou-se, 
portanto, uma predominância de valores desejáveis. 
 
Palavras-chave: Dislipidemias; Trabalhadores; HDL-Colesterol 

TITLE: Diagnosis of workers in manufacturing industries in RN: an outline of the 

lipidemic profile. 

Abstract 

The cardiovascular diseases (CVDs) are among the leading causes of death 
worldwide. However, these diseases do not happen suddenly, they evolve slowly 
until their final outcome, being associated, among other conditions, with 
dyslipidemia. In Brazil, Studies carried out with workers of companies adherent 
to the Worker's Food Program (WFP) have demonstrated the risk of developing 
CVDs and metabolic diseases in this population group, highlighting the need to 
monitor their health indicators. The aim of this study was to determine the lipid 
profile of workers of companies adherent to the WFP in Rio Grande do Norte 
(RN), by determining total cholesterol, HDL-c and triglycerides. An experimental, 
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cross-sectional and prospective study was carried out based on a probabilistic 
random sample. The field of application was the industry in the Transformation 
Sector, represented by the segments of food and beverages, textiles, and non-
metallic minerals. The workers were submitted to blood collection, fasting for 12 
hours. The average values found for the group of individuals who participated in 
this research were 182.6 ± 37.2 mg/dL for total cholesterol, 137.3 ± 100.9 mg/dL 
for triglycerides and 46.0 ± 14.2 mg/dL for HDL-C. 59.9% of the individuals had 
HDL-c> 40mg/dL, 59.3% Total Cholesterol <190mg/dL and 68.7% triglycerides 
<150mg/dL. Therefore, it was observed a predominance of desirable values. 
 
Keywords: Dyslipidemias; Workers; Cholesterol, HDL 
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TÍTULO: Esforços, cobertura e desenvolvimento de pesquisas na Área de 

Proteção Ambiental dos Recifes de Corais 

Resumo 

 

A Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (APARC-RN) é uma 
Unidade de Conservação de Uso Sustentável para a proteção, manutenção e 
conservação de uma vasta área marinha no litoral do Rio Grande do Norte. 
Nesse estudo identificamos o número de publicações, as principais instituições, 
os principais temas e grupos taxonômicos abordados em publicações que 
abrangeram a região da APARC, através de uma análise da literatura de 1945 a 
2020, que identificou 51 publicações. Houve um crescimento no número de 
publicações relacionadas a APARC ao longo do tempo, em sua maioria feitas 
por instituições do Brasil. Os temas de Ecologia de Comunidades e Geografia 
foram mais frequentes. Os peixes e invertebrados foram os grupos mais 
estudados na região, mais até do que os organismos bentônicos, onde foram 
classificados os corais. O aprofundamento das análises e resultados será feito 
em uma próxima versão desse estudo. Tais informações poderão dar subsídio 
nas tomadas de decisões dos gestores da Unidade de Conservação e direcionar 
os esforços em temas e grupos menos cobertas por pesquisas. 

 
 
Palavras-chave: Unidade de conservação marinha. Rio Grande do Norte. 

Gestão. Pesquisa. 

TITLE: Efforts, coverage and development of research in the Environmental 

Protection Area of Coral Reefs 

Abstract 

 

The Coral Reef Environmental Protected Area (APARC-RN) is a Sustainable Use 
reserve to protect, maintain, and conserve a large marine area on the coast of 
Rio Grande do Norte. This study identified the number of publications, the leading 
institutions, themes, and taxonomic groups investigated in research covering the 
APARC-RN region through a literature analysis from 1945 to 2020 that identified 
51 publications. The number of publications increased over time, most of them 
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by Brazilian institutions. The themes of Community Ecology and Geography were 
most frequent. The fish and invertebrates were the most studied groups in the 
region, even more than the benthic organisms, including the corals. The next 
version of this study will include more analysis and results. This information can 
support the reserve managers and direct the efforts in themes and groups less 
covered by the research. 

 
 
Keywords: Marine protected area. Rio Grande do Norte. Management. Research. 
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TÍTULO: CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENFERMAGEM 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE 

TRIAGEM NEONATAL PARA RASTREIO DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS 

Resumo 

 

O Teste do Coraçãozinho (TC) tem valor imprescindível na triagem e no rastreio 
de cardiopatias congênitas críticas, definidas como malformações estruturais ou 
funcionais que podem levar o neonato a óbito nos primeiros 28 dias de vida. Em 
consonância com os objetivos “saúde e bem-estar” e “educação de qualidade” 
da agenda 2030 da ONU, esta pesquisa buscou analisar o nível de conhecimento 
antes e após a realização de capacitações sobre o TC ministradas a profissionais 
da área de saúde. O estudo envolveu um delineamento quase-experimental 
quantitativo, com aplicação de pré e pós-teste. Os enfermeiros e técnicos de 
enfermagem responderam um questionário com 10 questões antes e após uma 
capacitação sobre a oximetria de pulso. Foi considerado baixo conhecimento 
sobre o TC pontuações ≤ 5, intermediário de 6 a 8 e alto >8. Um total de 126 
profissionais da saúde participaram da pesquisa, sendo 119 (94,4%) do sexo 
feminino e 85 (67,5%) com idade entre 17 e 38 anos. Observou-se que 112 
(88,9%) profissionais possuíam conhecimento prévio sobre o TC. No pré-teste 
apenas 7(5,6%) dos participantes obtiveram pontuação alta e no pós-teste esse 
número subiu para 60 (47,6%) profissionais. A pesquisa favoreceu aos 
instrutores do projeto desenvolver habilidades referentes ao tripé universitário, 
além de permitir a análise do nível de conhecimento de profissionais da saúde 
sobre o TC, contribuindo para assistência e atenção à criança cardiopata no 
estado do Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Oximetria de pulso. Cardiopatias congênitas. Triagem Neonatal. 

TITLE: KNOWLEDGE OF NURSING PROFESSIONALS IN THE STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE PERFORMING THE NEONATAL SCREENING TEST 

FOR CONGENITAL HEART DISEASES 

Abstract 
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The pulse oximetry (PO) is essential in the screening for critical congenital heart 
diseases, defined as malformations that can lead the newborn to death in the first 
28 days of life. Alongside with the “health and well-being” and “quality education” 
objectives of the UN 2030 agenda, this research sought to analyze the level of 
knowledge before and after PO training given to health professionals. The study 
involved a quasi-experimental design, with application of pre and post-tests. 
Nurses and nursing technicians answered a questionnaire with 10 questions 
before and after PO training. Low knowledge about PO was considered ≤ 5, 
intermediate from 6 to 8 and high> 8. A total of 126 health professionals 
participated in the research, 119 (94.4%) were female and 85 (67.5% ) aged 
between 17 and 38 years. It was observed that 112 (88.9%) professionals had 
previous knowledge about PO. In the pre-test, only 7 (5.6%) of the participants 
obtained a high score and in the post-test this number rose to 60 (47.6%) 
professionals. The research enabled the instructors of the project to develop skills 
related to the university tripod, in addition to allowing the analysis of the extent of 
knowledge about PO, and contributing to the health care of children with heart 
disease in the state of Rio Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Pulse oximetry. Congenital heart diseases. Neonatal screening. 
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TÍTULO: DESEMPENHO NO TESTE DE RECONHECIMENTO DA 

LATERALIDADE MANUAL EM DIFERENTES FASES DO CICLO MENSTRUAL 

Resumo 

A flutuação dos hormônios sexuais femininos (HSFs) ao longo do ciclo menstrual 
pode estar envolvida no desempenho de habilidades motoras e espaciais 
observadas a partir de testes motores. O presente estudo buscou identificar os 
efeitos dos HSFs em atividades sensório-motoras durante a prática do Teste de 
Reconhecimento da Lateralidade Manual (TRLM), em 30 mulheres saudáveis, 
com idade entre 18 e 30 anos, destras, ciclo menstrual regular e que não faziam 
uso de contraceptivo hormonal. Durante a pesquisa, o TRLM foi aplicado em 3 
diferentes fases do ciclo menstrual (menstrual, folicular e lútea). Ao analisar o 
tempo de reação (TR) obtido pela detecção do início da resposta verbal ao teste 
foi possível observar que mãos com rotação medial tiveram menor TR que as 
mãos rodadas lateralmente; a fase menstrual apresentou maior TR que aqueles 
das fases folicular e lútea; e a acurácia total e das mãos com rotação medial e 
lateral se apresentaram menores na fase menstrual do que na fase lútea. Esses 
resultados permitem inferir que as variações hormonais durante o ciclo menstrual 
interferem em processamentos relacionados ao controle motor, apontando que 
a execução da tarefa é dificultada no momento em que os níveis de estrógeno e 
progesterona estão mais baixos. Sendo a imagética motora uma ferramenta 
utilizada para o tratamento e reabilitação de pacientes com comprometimento de 
habilidades motoras devido a doenças neurológicas, percebe-se a relevância em 
estudar sua relação com os HSF. 
 
Palavras-chave: Lateralidade Manual. Imagética Motora. Ciclo Menstrual. 

TITLE: PERFORMANCE IN THE MANUAL LATERALITY RECOGNITION TEST 

IN DIFFERENT PHASES OF THE MENSTRUAL CYCLE 

Abstract 

The fluctuation of female sex hormones (FSHs) throughout the menstrual cycle 
may be involved in the performance of motor and spatial abilities observed from 
motor tests. The present study sought to identify the effects of FSHs on sensory-
motor activities during the practice of the Manual Laterality Recognition Test 
(MLRT), in 30 healthy women, aged between 18 and 30 years old, right-handed, 
with their regular menstrual cycle and whom did not use hormonal contraceptives. 
During the research, MLRT was applied in 3 different phases of the menstrual 
cycle (menstrual, follicular and luteal). When analyzing the reaction time (RT) 
obtained by detecting the beginning of the verbal response to the test, it was 
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possible to observe that hands with medial rotation had a lower RT than hands 
rotated laterally; the menstrual phase had a higher RT than those of the follicular 
and luteal phases; and the total accuracy and accuracy of the hands with medial 
and lateral rotation were lower in the menstrual phase than in the luteal phase. 
These results allow us to infer that hormonal variations during the menstrual cycle 
interfere in processes related to motor control, pointing out that the task is difficult 
to perform at a time when estrogen and progesterone levels are lower. Since 
motor imagery is a tool used for the treatment and rehabilitation of patients with 
compromised motor skills due to neurological diseases, the relevance of studying 
its relationship with FSHs is perceived. 
 
Keywords: Hand Laterality. Motor Imagery. Menstrual Cycle. 
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TÍTULO: Perfil Clínico de pacientes com Cardite Reumática submetidos à 

corticoterapia em Serviço Universitário de Referência. 

Resumo 

 

A Febre Reumática (FR) é a principal causa de cardiopatia adquirida na infância. 
O tratamento da Cardite Reumática (CR) é realizado de acordo com a sua 
apresentação clínica, a exemplo do uso de corticosteroides (CE), não havendo 
consenso na literatura sobre o seu emprego. Nesse cenário, realizou-se estudo 
retrospectivo, descritivo traçando o perfil clínico-epidemiológico de pacientes 
com CR atendidos em Serviço Universitário de Referência, submetidos à 
corticoterapia em algum momento do seu diagnóstico, em duas modalidades: 
combinada (endovenoso e oral) para tratamento de CR grave ou moderada; e 
oral, isoladamente para tratamento de Coreia de Sydenham (CS) ou Artrite. 
Foram analisados dados de 27 pacientes com FR e CR, observando-se uma 
concomitância com CS em 8/27 (29,6%) dos casos. Os pacientes que 
apresentaram queixas articulares, CS e sintomas relativos à Insuficiência 
Cardíaca (IC) apresentaram melhora clínica com remissão total ou parcial dos 
sintomas em 24/27 (88,9%) dos casos; nos 3/27 (11,1%) em que não houve 
melhora clínica, os mesmos foram submetidos à cirurgia cardíaca. Com base 
nesses dados, a terapia com CE se mostrou eficaz para controle da atividade 
inflamatória em relação à FR e suas complicações, sobretudo no tratamento da 
CS e CR, ressaltando a importância da obtenção de dados desse gênero para 
elaboração de protocolos clínicos específicos para o tratamento das formas 
graves de CR e prevenir a progressão das formas leves para as mais 
complicadas. 

 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Doença Cardíaca Reumática. 

Corticosteroides. 

TITLE: Clinical Profile of Patients with Rheumatic Heart Disease who performed 

Corticotherapy at the University Reference Service 

Abstract 
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Rheumatic Fever (RF) is the main cause of heart disease acquired in childhood. 
The treatment of Rheumatic Carditis (CR) is carried out according to its clinical 
presentation, such as the use of corticosteroids (CE), for which there is no 
consensus in the literature on their use. In this scenario, a retrospective, 
descriptive study was carried out, outlining the clinical-epidemiological profile of 
patients with CR attended at a University Reference Service, who underwent 
corticotherapy at some point in the diagnosis in two modalities: combined 
(intravenous and oral) for the treatment of severe CR or moderate; and oral alone 
to treat Sydenham's Korea (CS) or Arthritis. Data from 27 patients with RF and 
CR were analyzed, observing a concomitance with CS in 8/27 (29.6%) of the 
cases. Patients who presented joint complaints, SC and symptoms related to 
Heart Failure (HF) showed clinical improvement with total or partial remission of 
symptoms in 24/27 (88.9%) of the cases; in the 3/27 (11.1%) where there was no 
clinical improvement, they underwent cardiac surgery. Based on these data, CE 
therapy has been shown to be effective for controlling inflammatory activity in 
relation to RF and its complications, especially in the treatment of SC and CR, 
emphasizing the importance of obtaining data of this kind for the elaboration of 
specific clinical protocols for the treatment of severe forms of CR and prevent the 
progression from mild to more complicated forms. 

 
 
Keywords: Rheumatic fever. Rheumatic Heart Disease. Corticosteroids. 
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TÍTULO: A relação entre os polimorfismos do gene VDR e o prognóstico do 

Carcinoma Epidermoide de Cabeça e Pescoço: uma revisão sistemática 

Resumo 

O termo câncer de cabeça e pescoço (CCP) inclui um espectro de tumores 
derivados da mucosa do trato aerodigestivo superior e constitui o sexto tipo de 
câncer mais frequente no mundo. A variabilidade individual da resposta ao 
tratamento em pacientes com câncer pode sofrer influência dos polimorfismos, 
que também podem contribuir com a tumorigênese - participando da 
variabilidade de prognósticos nos diferentes pacientes. O gene VDR codifica a 
proteína receptora de vitamina D e uma série de polimorfismos são estudados 
em associação ao risco de carcinoma e prognóstico dos pacientes. O objetivo 
desta revisão sistemática foi determinar a significância dos polimorfismos do 
gene VDR no prognóstico de pacientes com CCP. Uma revisão sistemática da 
literatura para os relevantes estudos disponíveis nas plataformas eletrônicas de 
bases de dados. Após a aplicação dos critérios de exclusão e da escala 
Newcastle-Ottawa para verificação da qualidade dos estudos, seis trabalhos 
foram selecionados por título e resumo. O genótipo ff do polimorfismo FokI e o 
genótipo tt do polimorfismo TaqI estão associados com a diminuição significativa 
do risco de CCP. O genótipo ff foi associado com menores índices de 
sobrevivência e mulheres com o genótipo Tt apresentam risco maior de CCP. 
Estudos reforçam o potencial de aplicação do estudo destes polimorfismos como 
ferramenta na predição prognóstica e risco de CCP nos pacientes. 
 
Palavras-chave: VDRPolimorfismoCâncer de Cabeça e Pescoço 

TITLE: The relationship between VDR gene polymorphisms and the prognosis of 

head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review 

Abstract 

 

The term head and neck cancer (CCP) includes a spectrum of tumors derived 
from the mucosa of the upper aerodigestive tract and is the sixth most common 
type of cancer in the world. Individual variability in response to treatment in cancer 
patients may be influenced by polymorphisms, which may also contribute to 
tumorigenesis - participating in the variability of prognosis in different patients. 
The VDR gene encodes the vitamin D receptor protein and a series of 
polymorphisms are studied in association with the risk of carcinoma and the 
prognosis of patients. The objective of this systematic review was to determine 
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the significance of VDR gene polymorphisms in the prognosis of patients with 
PCC. A systematic review of the literature for relevant studies available on 
electronic database platforms. After applying the exclusion criteria and the 
Newcastle-Ottawa scale to verify the quality of the studies, six papers were 
selected by title and abstract. The ff genotype of the FokI polymorphism and the 
tt genotype of the TaqI polymorphism are associated with a significant decrease 
in the risk of PCC. The ff genotype was associated with lower survival rates and 
women with the Tt genotype are at increased risk for CCP. Studies reinforce the 
potential of applying the study of these polymorphisms as a tool in prognostic 
prediction and risk of CCP in patients. 

 
 
Keywords: VDRPolymorphismHead and Neck cancer 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO 

CORAÇÃOZINHO PARA O CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DA ÁREA DA 

SAÚDE 

Resumo 

 

Introdução: O Teste do Coraçãozinho é usado na triagem neonatal para detectar 
cardiopatias congênitas críticas, e é realizado em neonatos com 24 a 48 horas 
de vida, e idade gestacional superior a 34 semanas. Para execução adequada, 
é necessário que os profissionais responsáveis estejam habilitados. Objetivos: 
Avaliar a eficiência de capacitação para realização do Teste do Coraçãozinho. 
Métodos: Estudo quase-experimental, de grupo único, com 415 estudantes da 
área da saúde, com 26,5 ± 7,1 anos de idade, realizado no Rio Grande do Norte, 
entre 2019 e 2020. Realizou-se um questionário antes e depois da capacitação. 
Empregou-se o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
20.0 para análise dos dados. Resultados: A média de pontuação no questionário 
aumentou após a intervenção (8,34 ± 1,6 vs. 5,20 ± 1,9) e houve aumento da 
confiança do participante quanto à realização do procedimento (2,92 ± 1,3 vs. 
4,37 ± 0,7). Apesar de, antes da capacitação, a média de acertos de medicina 
(6,76 ±1,86) ter sido superior às de enfermagem (5,76 ±1,58) e técnico em 
enfermagem (4,78 ±1,88), após a capacitação não se obteve diferenças 
significativas (8,69 ±1,64 vs. 8,88 ±0,92 vs. 8,15 ±1,62, respectivamente). 
Conclusão: A capacitação se mostrou eficaz para a aquisição de conhecimentos 
e aumento da confiança para realização do exame. Esses achados são 
importantes para a diligência de ações em saúde para habilitação de 
profissionais e estudantes. 

 
 
Palavras-chave: Oximetria de Pulso. Educação em Saúde. Triagem Neonatal. 

TITLE: THE EFFICIENCY OF PULSE OXIMETRY SCREENING TRAINING FOR 

HEALTH CARE STUDENTS 

Abstract 

Introduction: Pulse oximetry is used in newborn screening to detect critical 
congenital heart diseases, and is performed in neonates aged 24 to 48 hours, 
and gestational age greater than 34 weeks. For proper execution, it is necessary 
that the responsible professionals are qualified. Objectives: To analyze the 
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efficiency of pulse oximetry training. Methods: A single group quasi-experimental 
study, with 415 health care students, with 26.5 ± 7.1 years old, carried out in Rio 
Grande do Norte, between 2019 and 2020. A multiple-choice questionnaire was 
distributed before and after training. The Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 20.0 program was used for data analysis. Results: The mean 
score on the questionnaire increased after the intervention (8.34 ± 1.6 vs. 5.20 ± 
1.9) and there was an increase in the participant's confidence in performing the 
procedure (2.92 ± 1.3 vs. 4.37 ± 0.7). Although, before training, medical students 
mean number of correct answers (6.76 ± 1.86) was higher than that of nursing 
students (5.76 ± 1.58) and nursing technician students (4.78 ± 1.88), after 
training, no significant differences were obtained (8.69 ± 1.64 vs. 8.88 ± 0.92 vs. 
8.15 ± 1.62, respectively). Conclusions: Training was shown to be effective for 
acquiring knowledge and increasing confidence to perform the exam. These 
findings are relevant for the development of health care strategies to qualify 
students and workers. 
 
Keywords: Pulse Oximetry. Health Education. Neonatal Screening. 
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TÍTULO: ASSOCIAÇÃO ENTRE O POLIMORFISMO I/D DO GENE DA ENZIMA 

CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA) E O CARCINOMA EPIDERMOIDE 

DE CABEÇA E PESCOÇO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA. 

Resumo 

 
 
 
O câncer de cabeça e pescoço trata-se de um grupo cânceres que acomete 
cavidade oral, faringe e laringe. Possui uma incidência de cerca de 540.000 
casos ao ano em todo mundo e, apesar dos avanços diagnósticos e terapêuticos, 
uma mortalidade de cerca de 50%. Polimorfismos são variações genéticas 
presentes nos indivíduos, as quais podem, a partir de variações da fisiologia 
normal, atuar como fatores protetores ou indutores de diversos cânceres. Dessa 
forma o objetivo desse trabalho foi avaliar a relação do polimorfismo de 
inserção/deleção (I/D) do gene Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) e o 
câncer de cabeça de pescoço. Para avaliar o polimorfismo em questão realizou-
se pesquisa com artigos publicados até maio de 2020, nas plataformas PubMed, 
Lilacs e Scielo. Os resultados da pesquisa indicaram que não há correlação 
significativa entre o polimorfismo de I/D da ECA e o risco de desenvolvimento do 
carcinoma nasofaringeal; havendo, entretanto, associação significativa entre o 
polimorfismo e lesões orais pré-cancerosas e câncer oral – sendo 
responsabilizado por essa relação ora o genótipo de deleção (DD), associado a 
maiores concentrações sérica da enzima conversora de angiotensina, ora o 
genótipo de inserção (II), associado a menores concentrações dessa. A partir 
desses resultados, observa-se que são poucos os estudos que avaliam a relação 
entre o polimorfismo de I/D do gene ECA e o câncer de cabeça e pescoço, sendo 
necessários mais estudos para uma conclusão consistente. 

 
Palavras-chave: Polimorfismo Genético. ECA. ECA I/. Câncer de Cabeça e 

Pescoço. 
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TITLE: ASSOCIATION BETWEEN I / D POLYMORPHISM OF THE 

ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE) GENE AND HEAD AND NECK 

EPIDERMOID CARCINOMA: A SYSTEMATIC REVIEW. 

Abstract 

 

Head and neck cancer is a group of cancers that affect the oral cavity, pharynx 
and larynx. It has an incidence of around 540,000 cases per year worldwide and, 
despite diagnostic and therapeutic advances, a mortality rate of around 50%. 
Polymorphisms are genetic variations present in individuals, which can, from 
variations in normal physiology, act as protective or inducing factors for several 
cancers. Thus, the objective of this work was to evaluate the relationship between 
the insertion/deletion (I/D) polymorphism of the Angiotensin-Converting Enzyme 
(ACE) gene and head and neck cancer. To evaluate the polymorphism in 
question, a research was carried out with articles published until may 2020, on 
the PubMed, Lilacs and Scielo platforms. The research results indicated that 
there is no significant correlation between the ACE I/D polymorphism and the risk 
of developing nasopharyngeal carcinoma; however, there is a significant 
association between polymorphism and pre-cancerous oral lesions and oral 
cancer - being responsible for this relationship, sometimes the deletion genotype 
(DD), associated with higher serum concentrations of the angiotensin-converting 
enzyme, and sometimes the insertion genotype (II), associated with lower 
concentrations of this. From these results, it is observed that there are few studies 
that assess the relationship between the ACE gene I/D polymorphism and head 
and neck cancer, and further studies are necessary for a consistent conclusion. 

 
 
Keywords: Genetic Polymorphism. ACE. ACE I/D. Head and Neck Cancer. 
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TÍTULO: ASSISTÊNCIA INTERPROFISSIONAL AO PACIENTE COM FEBRE 

REUMÁTICA EM SERVIÇO UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA: AVALIAÇÃO 

DE SEU IMPACTO E RESULTADOS 

Resumo 

A Febre Reumática é uma doença multissistêmica com alta incidência e 
prevalênciano mundo e no Brasil, que acomete indivíduos geneticamente 
predispostos,sobretudo, pacientes pediátricos. A doença pode evoluir para 
Cardite ReumáticaCrônica, responsável por importante morbimortalidade nos 
afetados. O tratamentoadequado é realizado com a penicilina benzatina. Nesse 
contexto, o objetivo dessetrabalho é avaliar o perfil clínico, assim como a 
qualidade da profilaxia secundária eda saúde bucal, dos pacientes do grupo de 
apoio. E, além disso, avaliar a importânciado projeto na educação médica dos 
discentes participantes assim como para ocrescimento profissional dos docentes 
e técnicos administrativos integrantes daequipe interprofissional. Ademais, 
objetiva relatar a experiência obtida com ostrabalhos de educação em saúde à 
distância no contexto de pandemia pela COVID-19. Caracterizando-se como um 
estudo com quatro frentes metodológicas, osresultados contemplam do paciente 
ao discente e ao profissional participante e concluia importância da extensão 
para a Universidade Federal e para a comunidade. 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Educação em Saúde. Educação Médica. 

TITLE: INTERPROFESSIONAL ASSISTANCE TO PATIENTS WITH 

RHEUMATIC FEVER IN A UNIVERSITY REFERENCE SERVICE 

Abstract 

Rheumatic Fever is a multisystemic disease with high incidence and prevalence 
in theworld and in Brazil, which affects genetically predisposed individuals, 
especiallypediatric patients. The disease can progress to Chronic Rheumatic 
Carditis,responsible for important morbidity and mortality in those affected. 
Adequate treatmentis carried out with benzathine penicillin. In this context, the 
objective of this work is toassess the clinical profile, as well as the quality of 
secondary prophylaxis and oralhealth, of the patients in the support group. And, 
in addition, to evaluate the importanceof the project in the medical education of 
the participating students as well as for theprofessional growth of teachers and 
administrative technicians who are part of theinterprofessional team. In addition, 
it aims to report the experience obtained withdistance health education works in 
the context of a pandemic by COVID-19.Characterized as a study with four 
methodological fronts, the results include thepatient, the student and the 
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participating professional and conclude the importance ofextension for the 
Federal University and for the Community. 
 
Keywords: Rheumatic fever. Health Education. Medical Education. 
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TÍTULO: Evolução temporal do estado nutricional antropométrico de idosos 

institucionalizados - 2013 e 2019 

Resumo 

OBJETIVO: analisar a evolução do estado nutricional antropométrico em idosos 
institucionalizados nos anos de 2013 e 2019, segundo tipo de instituição e sexo. 
MÉTODOS: estudo longitudinal, com 63 idosos residentes em quatro ILPI (duas 
sem fins lucrativos e duas com fins lucrativos), que estavam presentes nas duas 
coletas (2013 e 2019). A evolução do estado nutricional foi realizada pela 
diferença de médias do Índice de Massa Corporal. Para verificar o efeito do 
tempo, foi realizada a análise de variância Split-Plot em relação aos dois 
momentos, considerando sexo, tipo de ILPI e estado nutricional antropométrico 
basal. RESULTADOS: não houve diferença entre as médias de IMC nos dois 
tempos pesquisados. Valores de IMC durante os dois períodos não variou 
conforme tempo, tipo de ILPI e sexo. A população amostral inicial foi de 146 e 
reduziu para 63 (43,2%), demonstrando que houve perda de 56,8% da 
população inicial. Esses 43,2%, que continuaram vivos e presentes nas ILPI, não 
apresentaram diferença significativa em relação aos seus valores de IMC. 
CONCLUSÃO: os indivíduos que conseguiram manter o seu estado nutricional 
antropométrico são os indivíduos que sobreviveram durante esses 6 anos. O tipo 
de ILPI e sexo não tiveram impacto sobre os valores de IMC. 
 
Palavras-chave: Índice de massa corpórea; envelhecimento; saúde geriátrica. 

TITLE: Institutionalized elderly's temporal evolution of the anthropometric 

nutritional status - 2013 and 2019 

Abstract 

OBJECTIVE: to analyze the evolution of anthropometric nutritional status in 
institutionalized elderly in the years 2013 and 2019, according to the type of 
institution and sex. METHODS: This is a longitudinal study with 63 people over 
60 years old residents in four Long-Term Care Institutions for the Elderly - LTCF 
(two non-profits and two for-profits). The evolution of the nutritional status was 
performed by the difference of means of the Body Mass Index. The Split-Plot 
analysis of variance was performed about the two moments to verify the effect of 
time, considering sex, type of LTCI, and baseline anthropometric nutritional 
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status. RESULTS: there was no difference between the BMI averages in the two 
studied times. BMI values during the two periods did not vary according to time, 
type of LTCF, and sex. The initial sample population was 146 and decreased to 
63 (43.2%), showing that there was a loss of 56.8% of the initial population. 
43.2% who remained alive and present in the LTCF, did not show any significant 
difference to their BMI values. CONCLUSION: the individuals who managed to 
maintain their anthropometric nutritional status are the individuals who survived 
these six years. The type of LTCI and gender had no impact on BMI values. 
 
Keywords: Body mass index; aging; geriatric health. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA DIETA COM DIFERENTES 

PROPORÇÕES DE VOLUMOSO/CONCENTRADO PARA OVINOS DE ALTO 

POTENCIAL GENÉTICO EM CONFINAMENTO. 

Resumo 

Objetivou-se avaliar a viabilidade econômica das dietas com diferentes níveis de 
óleo residual de fritura-ORF (0, 6 e 9%) para ovinos em confinamento. Foram 
utilizados 18 ovinos castrados, ½ Santa Inês x ½ Dorper, com idade média de 
210 dias, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com três 
tratamentos e seis repetições. Os animais ficaram confinados por um período de 
44 dias, após 10 dias de adaptação, pesados no início e final do período do 
experimento. A dieta utilizada foi composta de volumoso e concentrado na 
proporção 40:60, ad libitum. As rações foram fornecidas duas vezes ao dia, às 
8h e 15h, com ajuste de fornecimento diário com o objetivo de proporcionar 
sobras de no mínimo 10% da matéria seca (MS) fornecida por dia. As sobras do 
dia anterior foram pesadas antes do fornecimento da dieta para cálculo do 
consumo médio diário. Para análise econômica foram considerados os gastos 
com a alimentação, o custo com a aquisição dos cordeiros e a receita bruta 
proveniente de diferentes formas de comercialização das carcaças frias: carcaça 
inteira, feira e boutique de carnes. Notou-se um aumento no custo de produção 
e um decréscimo no desembolso pago pelas rações das dietas, de forma linear, 
à medida em que ia sendo feito a inclusão do ORF. O tratamento sem adição de 
óleo apresentou um menor custo de produção e uma maior produção de carcaça 
fria, tornando-o assim, nestas condições, inviável a inclusão de óleo na 
alimentação de ovinos em confinamento. 
 
Palavras-chave: sustentabilidade, ovinos, lipídio, nutrição. 

TITLE: ECONOMIC EVALUATION OF THE DIET WITH DIFFERENT 

BULKY/CONCENTRAT PROPORTIONS FOR SHEEP IN HIGH GENETIC 

POTENTIAL IN CONFINEMENT. 

Abstract 

The objective was to evaluate the economic viability of diets with different levels 
of residual frying oil- RFO (0, 6 and 9%) for sheep in confinement.. Eighteen 
castrated sheep were used, ½ Santa Inês x ½ Dorper, with an average age of 
210 days, distributed in a completely randomized design with three treatments 
and six replications. The animals were confined for a period of 44 days, after 10 
days of adaptation, weighed at the beginning and end of the experiment period. 
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The ration used was composed of roughage and concentrate in the proportion 
40:60, ad libitum. The rations were supplied twice a day, at 8 am and 3 pm, with 
daily supply adjustment in order to provide leftovers of at least 10% of the dry 
matter (DM) supplied per day. The leftovers from the previous day were weighed 
before supplying the diet to calculate the average daily consumption. For 
economic analysis, food expenses, the cost of acquiring lambs and gross 
revenue from different ways of commercialization cold carcasses were 
considered: whole carcass, fair and meat boutique. There was an increase in the 
cost of production and a decrease in the disbursement paid for the diets' rations, 
in a linear manner, as the inclusion of the RFO was being made. The treatment 
without the addition of oil showed a lower production cost and a higher cold 
carcass production, thus making it like impossible, under these conditions, to 
include oil in the feed of confinement sheep. 
 
Keywords: sustainability, sheep, lipid, nutrition. 
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TÍTULO: Caracterização dos efeitos biológicos e 

antioxidantes da polpa de laranja enriquecida com b--

caroteno no Caenorhabditis elegans   

Resumo 

 

A laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) é uma das frutas mais importantes 
economicamente no mundo sendo seu consumo ligado a vários benefícios para 
a saúde. Ela demonstra uma boa capacidade antioxidante por possuir 
componentes fitoquímicos antioxidantes, como o B-caroteno, um dos principais 
precursores da vitamina A e eficaz supressor dos singletos de oxigênio. Um 
grande número de estudos sugere que esta capacidade antioxidante oferece 
proteção contra certas doenças degenerativas relacionadas ao envelhecimento. 
Por meio da engenharia metabólica, Pons et al. (2014) produziram uma linhagem 
de laranjas transgênicas enriquecidas com β-caroteno (HRP) e nos forneceram 
para continuarmos a investigação do potencial antioxidante dessa nova 
linhagem, utilizando o organismo modelo Caenorhabidtis elegans. Conduzimos 
experimentos para analisar a expressão de genes antioxidantes, a resistência ao 
estresse oxidativo e parâmetros biológicos tais como locomoção e batimento 
faríngeo. Como resultados obtivemos que o tratamento com os sucos de laranjas 
convencional (CV) e transgênico (HRP) foi capaz de induzir a expressão de 
importantes genes antioxidantes (gcs-1, gst-4, sod-3 e hsp-4) e de aumentar a 
sobrevivência em condições de estresse oxidativo no C. elegans, não afetando 
a locomoção ou batimento faríngeo, comparando com o grupo não tratado (NT). 
Além disso, a laranja HRP demonstrou possuir um efeito antioxidante mais 
eficiente que a CV. 

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

caroteno. 

TITLE: Characterization of biological and antioxidant effects of orange pulp 

enriched with b-carotene in Caenorhabditis elegans 

Abstract 
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The orange (Citrus sinensis L. Osbeck) is one of the most economically important 
fruits in the world and its consumption is linked to several health benefits. It 
demonstrates a good antioxidant capacity because it has antioxidant 
phytochemical components, such as B-carotene, one of the main precursors of 
vitamin A and an effective suppressor of oxygen singlets. A large number of 
studies suggest that this antioxidant capacity offers protection against certain 
degenerative diseases related to aging. Through metabolic engineering, Pons et 
al. (2014) produced a line of transgenic oranges enriched with β-carotene (HRP) 
and provided us to continue investigating the antioxidant potential of this new line, 
using the model organism Caenorhabidtis elegans. We conducted experiments 
to analyze the expression of antioxidant genes, resistance to oxidative stress and 
biological parameters such as locomotion and pharyngeal beat. As a result, we 
obtained that the treatment with conventional (CV) and transgenic (HRP) orange 
juices was able to induce the expression of important antioxidant genes (gcs-1, 
gst-4, sod-3 and hsp-4) and to increase survival under oxidative stress conditions 
in C. elegans, not affecting locomotion or pharyngeal beat, compared to the 
untreated group (NT). In addition, the HRP orange has been shown to have a 
more efficient antioxidant effect than CV. 

 
 
Keywords: Caenorhabditis elegans. Orange. Oxidative stress. B-carotene. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1073 

 

CÓDIGO: SB1081 

AUTOR: TARCISIO TERCIO DAS NEVES JUNIOR 

COAUTOR: ANA ANGELICA REGO DE QUEIROZ 

COAUTOR: ELOISA ARAUJO DE CARVALHO 

ORIENTADOR: REJANE MARIA PAIVA DE MENEZES 

 

 

TÍTULO: Perfil de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis no 

contexto da Atenção Primária à Saúde. 

Resumo 

 

O acelerado envelhecimento vivenciado pelo Brasil proporciona mudanças no 
perfil epidemiológico e de morbimortalidade da população, evidenciado pelo 
aumento considerável das doenças crônicas não transmissíveis, apresentando-
se como destaque no contexto da assistência à saúde. Objetivou-se caracterizar 
os usuários acometidos por doenças crônicas não transmissíveis quanto aos 
fatores socioeconômicos e de saúde. Trata-se de um estudo descritivo e 
exploratório, com abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade de Saúde 
da Família em Natal/RN. A pesquisa está em fase de conclusão e, com base no 
total da amostra, identificou-se que a maioria dos usuários se autodenominam 
pardos, do sexo feminino, possuem ensino fundamental incompleto e renda 
superior a um salário mínimo; quanto às doenças referidas, a Hipertensão 
Arterial e o Diabetes Mellitus, aparecem entre as de maior prevalência, sendo 
que, a maior parte desses usuários recebem os medicamentos gratuitamente 
pelo Sistema Único de Saúde. Nesse contexto, percebe-se a importância de um 
estudo sobre o perfil epidemiológico dessa população, de maneira que possibilite 
o acompanhamento dos usuários e seus comportamentos de risco. Ressalta-se, 
que a realização de estratégias de promoção à saúde e prevenção de doenças 
na atenção primária à saúde, possam contribuir para o monitoramento dessas 
doenças e de suas implicações, e de alguma forma, subsidiar estratégias que 
minimizem barreiras e/ou dificuldades que impactem essa realidade. 

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

de Saúde. 

TITLE: PROFILE OF USERS WITH NONCOMMUNICABLE DISEASES IN THE 

CONTEXT OF PRIMARY HEALTH CARE 

Abstract 
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The accelerated aging experienced by Brazil provides changes in the 
epidemiological and morbidity and mortality profile of the population, evidenced 
by the considerable increase in Noncommunicable Diseases, presenting itself as 
a highlight in the context of health care. The objective was to characterize users 
affected by Noncommunicable Diseases regarding socioeconomic and health 
factors. This is a descriptive and exploratory study, with a quantitative approach, 
carried out in one Family Health Unit in Natal/RN. The research is nearing 
completion and, based on the total sample, it was identified that most users call 
themselves brown, female, have incomplete elementary education and income 
above one minimum wage; as for the aforementioned diseases, Hypertension 
and Diabetes Mellitus, appear among the most prevalent, and most of these 
users receive their medication free of charge through the Unified Health System. 
In this context, the importance of a study on the epidemiological profile of this 
population is perceived, in a way that allows the monitoring of users and their risk 
behaviors. It is emphasized that the implementation of health promotion and 
disease prevention strategies in primary health care, can contribute to the 
monitoring of these diseases and their implications, and in some way, subsidize 
strategies that minimize barriers and/or difficulties that impact this reality. 

 
 
Keywords: Primary Health Care; Noncommunicable Diseases; Health Profile. 
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TÍTULO: ESTUDO SOBRE PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES DA 

ESCOLA DE SAÚDE/UFRN 

Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo construir políticas de êxito para os estudantes 
dos cursos técnicos e de graduação tecnológica da Escola de Saúde da UFRN. 
A evasão na Escola da Saúde da UFRN tem chamado atenção da comunidade 
acadêmica e esta, por sua vez, tem tentado criar estratégias para aumentar o 
engajamento dos alunos. Ciente de que os motivos derivam de razões por 
aspectos pessoais e contextuais, como questões institucionais, educacionais e 
sociais, a necessidade de entendê-las para desenvolver soluções que sejam 
mais assertivas. No tocante à metodologia, foi empregada a qualitativa. Por 
trabalhar essencialmente com descrições e interpretações, foi necessário fazer 
uso de instrumentais como a análise do discurso, para apreender, tanto quanto 
possível, o que estava realmente por trás das palavras desse grupo. Em se 
tratando dos estudos de referência indiretos fora trabalhado os textos do grupo 
de pesquisa, Saúde e Sociedade dos anos anteriores e de forma direta os grupos 
focais. As fontes secundárias foram livros, publicações, teses e dissertações 
pertinentes ao tema, entre outros. A parte da pesquisa presencial foi interrompida 
pela crise Sanitária provocada pela Pandemia da COVID-19 no mês de março 
de 2020, comprometendo os resultados esperados. 

 
 
Palavras-chave: Evasão Escolar. Estratégias. Comunidade Acadêmica. 

TITLE: STUDY ON STAY AND SUCCESS OF STUDENTS AT THE HEALTH 

SCHOOL/UFRN 

Abstract 

 

This research aims to build successful policies for students in technical and 
technological undergraduate courses at the UFRN School of Health. The evasion 
of these students from UFRN School of Health has attracted the attention of the 
academic community, which in return it has tried to create strategies to increase 
the student engagement. The researchers are aware that the reasons are derive 
from reasons of personal and contextual aspects, such as institutional, 
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educational and social issues, thus the need to understand them in order to 
develop solutions that are more assertive. Regarding the methodology, the 
qualitative one was used. As it essentially works with descriptions and 
interpretations, it was necessary to use instruments such as discourse analysis, 
to perceive, as much as possible, what was really behind the words of this group. 
In the case of indirect reference studies, the texts of the research group, Health 
and Society from previous years had been worked on, and the focus groups had 
been directly addressed. Secondary sources were books, publications, theses, 
and dissertations relevant to the theme, among others. The part of the face-to-
face research was interrupted by the Health crisis caused by the Pandemic of 
COVID-19 in March 2020, compromising the expected results. 

 
 
Keywords: School dropout; Academic community; Strategies for student 

engagement. 
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TÍTULO: Composição centesimal e aceitação de liguiça produzidas de carne de 

catetos (Tayassu tajacu/Pecary tajacu). 

Resumo 

A produção de carnes encontra-se concentrada na exploração de bovinos, 
suínos e aves, porém, há um grande interesse social na disponibilização de 
novas fontes proteicas, especialmente a oriunda dos animais silvestres. O cateto 
(Tayassu tajacu) apresenta-se como uma espécie de grande potencial 
zootécnico para a produção de carne, de alta palatabilidade e excelente 
qualidade. Dada a mudança no perfil do consumidor, elevando a necessidade 
por alimentos de rápido preparo, a linguiça do tipo frescal, dentre os embutidos 
mais consumidos, é a que mais se destaca. Nesse sentido, objetiva-se elaborar 
uma linguiça com carne de catetos e avaliar suas características físico-químicas 
e sensoriais afim de analisar a sua aceitação e possível introdução no mercado. 
A formulação de um novo produto como a linguiça, é uma maneira alternativa de 
utilização da carne desses animais, além de agregar valor ao produto, promover 
a diversificação do mercado de produtos cárneos e funciona também como uma 
forma de incentivo a criação da espécie. Devido a pandemia do novo 
Coronavírus, apesar do avanço do projeto com a obtenção da matéria prima, não 
foi possível a realização da fase de confecção do produto, estando o material 
armazenado, para posterior preparo e análise. 
 
Palavras-chave: Animais Silvestres, Carne, Embutidos cárneos. 

TITLE: CENTESIMAL COMPOSITION AND ACCEPTANCE OF SAUSAGE 

PRODUCED FROM COLLARED PECCARY MEAT (Tayassu tajacu / Pecari 

tajacu) 

Abstract 

Meat production is concentrated in the exploitation of cattle, pigs and poultry, 
however, there is a great social interest in the provision of new protein sources, 
especially from wild animals. The collared peccary (Tayassu tajacu) presents 
itself as a species of great zootechnical potential for meat production, with high 
palatability and excellent quality. Given the change in the consumer's profile, 
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increasing the need for fast-prepared foods, the fresh type sausage, among the 
most consumed sausages, is the one that stands out the most. In this sense, the 
objective is to prepare a sausage with meat from collared peccary and evaluate 
its physical-chemical and sensory characteristics in order to analyze its 
acceptance and possible introduction into the market. The formulation of a new 
product such as sausage, is an alternative way of using the meat of these 
animals, in addition to accrete value to the product, promotes the diversification 
of the meat products market and also works as a way of encouraging the creation 
of the species. Due to the pandemic of the new Coronavirus, despite the progress 
of the project with the obtaining of the raw material, it was not possible to carry 
out the product preparation phase, with the material being stored, for later 
preparation and analysis. 
 
Keywords: Wild Animals, Meat, Meat inlays. 
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TÍTULO: Expressão e Purificação da Taq DNA Polimerase em E. coli. 

Resumo 

 

A reação em cadeia de polimerase (PCR, do inglês, polymerase chain reaction) 
é uma técnica de biologia molecular desenvolvida para amplificar fragmentos de 
DNA com alta eficiência. Ocorre em etapas de desnaturação, anelamento e 
extensão que se repetem sucessivamente para produzir inúmeras cópias da 
região alvo. Durante a desnaturação a dupla fita de DNA é desnaturada, no 
anelamento dois pares de iniciadores complementam às extremidades das fitas 
a serem amplificadas. A extensão ocorre pela ação da DNA polimerase de 
Thermus aquaticus (Taq) que adiciona os nucleotídeos à fita complementar. A 
expressão heteróloga da Taq em Escherichia coli permitiu a produção e 
purificação da enzima em larga escala. Atualmente a Taq é comercializada por 
diversas empresas e está presente virtualmente em todos os laboratórios que 
trabalham com biologia molecular, no entanto, muitas vezes o custo pode ser 
significativo em relação à verba disponível. Esse projeto tem como objetivos (1) 
expressar a Taq em E. coli, (2) purificar a enzima e (3) comparar sua eficiência 
com enzimas para uso geral disponíveis comercialmente. A expressão da 
enzima será conseguida a partir de um plasmídeo contendo o gene da Taq sob 
o controle do promotor de β-galactosidase, que pode ser acionado pela adição 
de IPTG ao meio. A enzima será purificada a partir do extrato de bactérias por 
aquecimento e por salting out com sulfato de amônio, e a análise da pureza será 
determinada em gel de poliacrilamida. 

 
 
Palavras-chave: E. coli. Expressão. PCR. Purificação. Taq DNA Polimerase. 

TITLE: Expression and Purification of Taq DNA Polymerase in E. coli. 

Abstract 

 

The polymerase chain reaction is a molecular biology technique developed to 
amplify DNA fragments with high efficiency. This process occurs in stages of 
denaturation, annealing and extension repeated successively to produce 
numerous copies of the target region. During denaturation, the double strand of 
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DNA is denatured, in the annealing, two pairs of primers anneals to the ends of 
the strands to be amplified. During the extension, the Thermus aquaticus DNA 
polymerase (Taq) adds the nucleotides to the complementary strand. The 
heterologous expression of Taq in Escherichia coli allowed large-scale 
production and purification of the enzyme. Currently, Taq is commercially 
available by several companies and is present virtually in all laboratories that 
works with molecular biology, and often its cost is significant when compared to 
the available budget. This project aims to (1) express Taq in E. coli, (2) purify the 
enzyme and (3) compare its efficiency with commercially available enzymes for 
general use. The enzyme will be expressed from a plasmid containing the Taq 
gene under the control of the β-galactosidase promoter, which can be activated 
by adding IPTG to the medium. The enzyme will be purified from the bacteria 
extract by heating and salting out with ammonium sulfate. The purity of the 
isolated protein will be determined on polyacrylamide gels. 

 
 
Keywords: E. coli. Expression. PCR. Purification. Taq DNA Polymerase. 
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TÍTULO: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE FILMES DE QUITOSANA 

CONTENDO NANOPARTÍCULAS CARREGADAS COM TRIANCINOLONA 

ACETONIDA. 

Resumo 

 

     O presente trabalho se propôs a desenvolver e caracterizar um sistema de 
liberação controlado formado por nanopartículas poliméricas contendo o fármaco 
triancionolona acetonida incorporado em membranas de quitosana. Esse 
dispositivo tecnológico surge como uma proposta terapêutica inovadora para 
estomatite aftosa recorrente e possibilita o desenvolvimento de tratamento para 
outras doenças da mucosa oral. As nanoparticulas poliméricas foram preparadas 
pelo método de nanoprecipitacão. As amostras de nanopartículas foram 
caracterizadas quanto ao diâmetro, índice de polidispersão, potencial zeta e pH. 
As membranas de quitosana foram produzidas empregando a técnica de 
evaporação de solvente. A determinação do grau de desacetilação de quitosana 
foi realizado através do método da titulação condutivimétrica, na qual apresentou 
um grau de 91%. As nanopartículas de Eudragit com e sem triancinolona 
acetonida apresentaram tamanho médio inferior a 100nm, potencial zeta em 
torno de +25 mV e valores de pH variando entre 7,55 e 7,77. 

 
 
Palavras-chave: NANOPARTÍCULAS, MEMBRANAS, ESTOMATITE, 

TRIANCINOLONA, QUITOSANA 

TITLE: STUDY AND DEVELOPMENT OF CHITOSAN FILMS CONTAINING 

NANOPARTICLES LOADED WITH TRIANCINOLONE ACETONIDE. 

Abstract 

 

     The present work proposed to develop and characterize a controlled release 
system formed by polymeric nanoparticles containing the triamcionolone 
acetonide drug incorporated in chitosan membranes. This technological device 
emerges as an innovative therapeutic proposal for recurrent foot-and-mouth 
stomatitis and enables the development of treatment for other oral mucosal 
diseases. The polymeric nanoparticles were prepared by the nanoprecipitation 
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method. The nanoparticle samples were characterized as to diameter, 
polydispersion index, zeta potential and pH. Chitosan membranes were produced 
using the solvent evaporation technique. The determination of the degree of 
chitosan disacetylation was performed through the method of conductivimetric 
titration, in which it presented a degree of 91%. The Eudragit nanoparticles with 
and without acetonide trianquinolone presented an average size below 100nm, 
zeta potential around +25 mV and pH values varying between 7.55 and 7.77. 

 
 
Keywords: NANOPARTICLES, MEMBRANES, STOMATITIS, 

TRIANCINOLONE, CHITOSAN 
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TÍTULO: Relato de experiência em um projeto de pesquisa 

Resumo 

A sociedade precisa cada vez mais de profissionais éticos e comprometidos com 
o seu desenvolvimento. As Instituições de Ensino Superior baseiam-se em três 
pilares para formação profissional: o ensino, a pesquisa e a extensão, 
favorecendo assim a aproximação da universidade com a sociedade, o que gera 
oportunidades de investigação, reflexão e pensamento crítico, contribuindo para 
o crescimento acadêmico e pessoal do discente. Este trabalho trata-se de um 
relato de experiência, de cunho descritivo-reflexivo, sobre a participação em um 
projeto de pesquisa, conduzido em Santa Cruz-RN de Janeiro 2019 até Fevereiro 
de 2020. O público-alvo compreendeu crianças nascidas no HUAB e suas mães 
que realizaram pré-natal nas UBSs da cidade. Aquelas que residiam no 
município e que aceitaram participar, assinaram o TCLE. 30 dias após o parto, 
as mães foram visitadas em suas residências, onde foi realizada a aplicação de 
questionário estruturado, com retorno mensal a suas casas. Durante as visitas, 
foi possível ter um olhar mais crítico em relação a saúde. O projeto mostra-se 
relevante para a formação tanto profissional quanto pessoal, pois possibilita à 
compreensão da realidade das famílias por meio dos aspectos socioeconômicos, 
culturais, estilo de vida atrelado ao estado de saúde, investigação dos fatores de 
risco e construção do vínculo entre os envolvidos na atividade, tornando o 
trabalho enriquecedor para vida pessoal e profissional. 
 
Palavras-chave: Saúde Coletiva. Educação em Saúde. Nutrição infantil. 

Epidemiologia 

TITLE: Experience report on a research project 

Abstract 

 

Society increasingly needs ethical professionals committed to its development. 
Higher Education Institutions are based on three pillars for professional training: 
teaching, research and extension, thus favoring the approximation of the 
university to society, which creates opportunities for research, reflection and 
critical thinking, contributing to growth academic and personal aspects of the 
student. This work is an experience report, of a descriptive-reflective nature, 
about participation in a research project, conducted in Santa Cruz-RN from 
January 2019 to February 2020. The target audience comprised children born at 
HUAB and their mothers who had prenatal care at the UBSs in the city. Those 
who lived in the municipality and agreed to participate, signed the Informed 
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Consent. 30 days after delivery, the mothers were visited in their homes, where 
a structured questionnaire was applied, with monthly return to their homes. 
During the visits, it was possible to take a more critical look at health. The project 
proves to be relevant for both professional and personal training, as it enables 
the understanding of the reality of families through socioeconomic, cultural 
aspects, lifestyle linked to health status, investigation of risk factors and 
construction of the link between involved in the activity, making work enriching 
for personal and professional life. 

 
 
Keywords: Public Health. Health Education. Infant Nutrition. Epidemiology 
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TÍTULO: Avaliação da resistência de união de um sistema adesivo 

autocondicionante em dentina erodida 

Resumo 

Introdução: A erosão dentária é caracterizada por um processo químico de 
origem não cariosa que resulta na perda de estrutura rígida dental. Objetivo: O 
presente estudo objetivou avaliar a resistência de união de um sistema adesivo 
autocondicionante de dois passos em dentina erodida. Metodologia: Neste 
estudo in vitro, 20 incisivos bovinos foram planificados expondo a face vestibular 
a nível de dentina e a face palatina a nível de câmara pulpar. Destes, 10 foram 
expostos a um desafio erosivo. Após a erosão, a área de dentina recebeu o 
adesivo autocondicionante de dois passos e foi restaurada com uma resina 
composta, sendo os espécimes posteriormente seccionados em palitos. Assim, 
foram submetidos a um teste de resistência de união à microtração após 24h e 
em seguida os modos de falhas foram analisados em um estereomicroscópio. 
Os dados estatísticos apropriados foram calculados. Resultados/Discussão: A 
média de resistência de união para dentina erodida mostrou equivalência com 
outros estudos, de forma que este valor era menor que em dentina sadia. O 
modo de falha menos predominante foi o adesivo, mostrando maior resistência 
mecânica dessa interface. Conclusão: A erosão da dentina influenciou 
negativamente a capacidade adesiva do material. 
 
Palavras-chave: Palavras-chaves: Erosão Dentária, Adesivos Dentinários, 

Materiais Dent 

TITLE: Analysis of bond strength of a two-step self-etch adhesive system in 

eroded dentin 

Abstract 

Introduction: Tooth erosion is characterized by a chemical process of non-carious 
origin that results in the loss of rigid dental structure. Objective: This study aimed 
to evaluate the bond strength of a two-step self-etching adhesive system in 
eroded dentin. Methods: In this in vitro study, 20 bovine incisors were planned 
exposing the vestibular side at the dentin surface and the palatal side at the pulp 
chamber surface. After erosion, the dentin area received the two-step self-etch 
adhesive and was restored with a composite resin, the specimens being later 
sectioned on sticks. Thus, they were submitted to a microtraction bond strength 
test after 24 hours and then failure modes were analyzed in a stereomicroscope. 
The appropriate statistical data were calculated. Results/Discussion: The mean 
bond strength for eroded dentin showed equivalence with other studies, so that 
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this value was lower than in sound dentin. The less predominant failure mode 
was the adhesive, showing greater mechanical resistance of this interface. 
Conclusion: The dentin erosion influenced negatively the bonding capacity of the 
material. 
 
Keywords: Keywords: Tooth Erosion, Dentin-Bonding Agents, Dental Materials, 

Tens 
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TÍTULO: EFEITO DO CONDROITIM SULFATO E HEPARAM SULFATO 

OBTIDOS DE VÍSCERAS DE TILÁPIA NA FORMAÇÃO DE CRISTAIS DE 

OXALATO 

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 condrotim 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, depois foi realizado o teste de viabilidade 
celular (MTT) utilizado para verificar citotoxicidade do composto, onde o 
condroitin apresentou bons resultados sendo viável a sua utilização em células. 

 
 
Palavras-chave: Glicosaminoglicanos.,Condroitim, Cristais de oxalacetato de 

cálcio 

TITLE: EFFECT OF CHONDROITIM SULFATE AND HEPARAM SULFATE 

OBTAINED FROM TILAPIA VICERAS ON THE FORMATION OF OXALATE 

CRYSTALS 

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 
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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,then the cell viability test (MTT) was used to check the compound's 
cytotoxicity, where chondroitin showed good results and its use in cells is viable. 

 
 
Keywords: Glycosaminoglycans, Condroitin, Calcium oxalacetate crystals. 
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TÍTULO: VIABILIDADE DA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS APLICADA 

A SOLUÇÕES ORAIS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO: UM 

ESTUDO BASEADO EM VALOR 

Resumo 

 

Baseado na inadequabilidade da indústria farmacêutica acerca de produtos que 
sejam capazes de atender as necessidades de públicos com características 
especiais, como o pediátrico, além de visar um melhor acompanhamento 
farmacoterápico, o uso racional de medicamentos e a segurança do paciente, 
este trabalho tem por objetivo fazer uma análise do atual sistema de distribuição 
de medicamentos da Maternidade Escola Januário Cicco, comparando com as 
possíveis vantagens em relação ao Sistema de Distribuição de Medicamentos 
por Dose Unitária (SDMDU), bem como, demonstrar os possíveis impactos 
econômicos. 

 
 
Palavras-chave: Indústria farmacêutica.Pediátrico.Sistema de distribuição.Dose 
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TITLE: FEASIBILITY OF DRUG UNITARIZATION APPLIED TO ORAL 

SOLUTIONS IN THE SCHOOL HOSPITAL MATERNITY JANUÁRIO CICCO: A 

VALUE-BASED STUDY 

Abstract 

 

Based on the inadequacy of the pharmaceutical industry about the products that 
can meet the necessity of the public with special characteristics, like as pediatric, 
in addition to aiming at better pharmacotherapeutic follow-up, the rational use of 
medicines, and patient safety, this work aims to make an analysis of the current 
medication distribution system of the School Hospital Maternity Januário Cicco, 
comparing it with the possible advantages about the Unit Dosage Medication 
Distribution System (SDMDU), as well as demonstrate the possible economic 
impacts. 
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Keywords: Pharmaceutical industry. Pediatric. Distribution system. Unit dosage. 
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TÍTULO: Perfil dos Diagnósticos de enfermagem da NANDA Internacional de 

recém-nascidos com Cateter Central de Inserção Periférica em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal 

Resumo 

Objetivos: identificar os diagnósticos de Enfermagem em recém-nascidos em 
uso de Cateter Central de Inserção Periférica. Métodos: estudo transversal 
realizado com 108 neonatos em uma Maternidade Escola. Os dados foram 
coletados por meio da efetuação do exame físico; consultas a prontuários; e 
preenchimento de formulário estruturado. A elaboração dos Diagnósticos de 
Enfermagem baseou-se na NANDA-Internacional 2018-2020. Resultados: 
identificaram-se 13 diagnósticos de Enfermagem e estavam inseridos nos 
domínios segurança/proteção, promoção da saúde; papéis e relacionamentos. 
Conclusão: os Diagnósticos de Enfermagem, Risco de infecção, Risco de trauma 
vascular, Risco de integridade da pele prejudicada, Proteção ineficaz e Risco de 
vínculo prejudicado foram os mais prevalentes. 
 
Palavras-chave: Diagnósticos de Enfermagem; Cateterismo Venoso Central; 

Enfermagem Ped 

TITLE: Profile of NANDA International Nursing Diagnoses of Newborns with 

Peripherally Inserted Central Catheter in Neonatal Intensive Care Unit 

Abstract 

Objectives: to identify nursing diagnoses in newborns using a peripherally 
inserted central catheter. Methods: cross-sectional study conducted with 108 
neonates in a Maternity School. Data were collected through physical 
examination; medical records consultations; and filling out a structured form. The 
elaboration of Nursing Diagnoses was based on NANDA-International 2018-
2020. Results: 13 Nursing diagnoses were identified and were inserted in the 
domains security / protection, health promotion; roles and relationships. 
Conclusion: Nursing Diagnoses, Risk of infection, Risk of vascular trauma, Risk 
of impaired skin integrity, Ineffective protection and Risk of impaired bonding 
were the most prevalent. 
 
Keywords: Nursing Diagnoses; Central Venous Catheterization; Pediatric 

Nursing; 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA FORÇA DA PREENSÃO PALMAR DE 

TRANSEXUAIS 

Resumo 

O processo transexualizador resulta em alterações da composição corporal. No 
Brasil, não existem valores de referência para a Força de Preensão Palmar 
(FPP) a respeito da população transexual. A avaliação da FPP consiste em um 
teste que objetiva estimar a função do músculo esquelético e o status funcional 
muscular geral. O presente trabalho pretende fornecer elementos baseados em 
evidências para subsidiar o cuidado nutricional dessas pessoas visando prevenir 
agravos à saúde que possam repercutir na sua qualidade de vida. O estudo foi 
desenvolvido com pessoas adultas transexuais, nos Departamento de Nutrição 
e Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Força Preensão Palmar. Composição Corporal. Processo 

Transexualizador. 

TITLE: EVALUATION OF HAND GRIP STRENGTH IN TRANSSEXUALS 

Abstract 

The transsexualizing process results in changes in body composition. In Brazil, 
there are no reference values for the Hand Grip Strength (HGS) regarding the 
transexual population. The evaluation of HGS consists of a test that aims to 
estimate the function of the skeletal muscle and the general muscle functional 
status. This paper aims to provide evidence-based elements to support the 
nutritional care of this people to prevent health problems that may have impact 
on their quality of life. The study was developed with transsexual adults, in the 
Departments of Nutrition and Physical Education of the Federal University of Rio 
Grande do Norte. 
 
Keywords: Hand Grip Strength. Body Composition. Transsexualizing Process. 
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TÍTULO: Avaliação da microdreza de superfície de uma resina do tipo bulk fill 

após ciclagem ácida 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: A erosão dentária é um tipo de perda mineral provocada por 
ácidos de origem não bacteriana, podendo haver necessidade restauradora dos 
dentes afetados. A escolha correta do material restaurador objetiva alcançar 
longevidade da restauração diante de ambientes com frequentes quedas de pH. 
Paralelamente, as resinas bulk fill surgiram com a proposta de diminuir o tempo 
clínico, possibilitando a utilização de incrementos de até 4mm. OBJETIVO: Este 
estudo objetivou avaliar a morfologia superficial da resina bulk fill através da 
análise de microdureza superficial após ciclagem ácida. MATERIAIS E 
MÉTODOS: Matrizes de resina do tipo bulk fill foram confeccionadas e após 
análise de microdureza superficial (MS) inicial, foram imersas em diferentes 
soluções, constituindo dois grupos (água destilada e suco de laranja). Novas 
análises de MS foram realizadas nos tempos de 24h, 7, 14 e 28 dias. Os dados 
obtidos foram analisados segundo teste ANOVA a dois critérios, seguido de pós-
testes de Tukey. RESULTADOS: Houve redução significativa de microdureza 
para os dois grupos nos diferentes tempos de análise, não havendo diferença 
entre os líquidos dentro de um mesmo tempo. CONCLUSÕES: a resina bulk fill 
apresentou alteração de superfície semelhante quando imersa em líquido ácido 
e controle (água destilada). 

 
 
Palavras-chave: Erosão dentária, Resinas compostas, Teste de dureza 

TITLE: Evaluation of the surface microhardness of a bulk fill resin after acid 

cycling 

Abstract 

INTRODUCTION: Dental erosion is a type of mineral loss caused by acids of 
non-bacterial origin, and there may be a need for restoring the affected teeth. The 
correct choice of restorative material aims to achieve longevity of the restoration 
in environments with frequent pH drops. At the same time, bulk fill resins came 
up with the proposal to reduce the clinical time, allowing the use of increments of 
up to 4mm. OBJECTIVE: This study aimed to evaluate the surface morphology 
of the bulk fill resin through the analysis of surface microhardness after acid 
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cycling. MATERIALS AND METHODS: Bulk fill resin matrices were made and 
after initial surface microhardness (DM) analysis, they were immersed in different 
solutions, constituting two groups (distilled water and orange juice). New MS 
analyzes were performed at 24h, 7, 14 and 28 days. The data obtained were 
analyzed using the two-way ANOVA test, followed by Tukey's post-tests. 
RESULTS: There was a significant reduction in microhardness for both groups at 
different times of analysis, with no difference between liquids within the same 
time. CONCLUSIONS: the bulk fill resin presented a similar surface alteration 
when immersed in an acidic and control liquid (distilled water). 
 
Keywords: Dental erosion, Resin composite, Hardness test 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1095 

 

CÓDIGO: SB1106 

AUTOR: KEVIN JORDAN COSTA MARTINS 

ORIENTADOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA PESSOA 

 

 

TÍTULO: Acuidade Visual e Elétrica pelo Peixe-Elétrico Ituí-cavalo (Apteronotus 

albifrons) 

Resumo 

Este trabalho possui o intuito de testar a acuidade visual e elétrica dos peixes-
elétricos Apteronotus albifrons, conhecidos como ituí-cavalos. O experimento 
visa utilizar estímulos (quadrados de grades com diferentes frequências de 
barras) para testar a acuidade dos sentidos visuais e dos sentidos elétrico de 4 
indivíduos diferentes. Para o teste do sentido visual 2 animais foram testados 
(peixes 3 e 6). Foram colocados dentro de totens de vidro 2 estímulos diferentes 
(um quadrado preto fechado e um quadrado com barras espaçadas) lado a lado 
no centro de um aquário de forma aleatória, com o intuito de condicioná-los ao 
entregar uma recompensa no lado correto (quadrado fechado). Para o teste de 
sentido elétrico foi feito a mesma coisa, com outros 2 indivíduos diferentes 
(peixes 9 e 10), porém com os estímulos recobertos com papel alumínio, e por 
trás de um pano, envolto no totem para impedir a visão. Após esta fase, os 
animais teriam então que diferenciar o estímulo correto de outro, com uma 
frequência de barra maior e menos espaçada que a anterior. Ao continuar, seria 
possível definir o nível de acuidade dos seus sentidos. Por causa a pandemia 
mundial de coronavirus a pesquisa anda em passos lentos. Na fase de 
treinamento é onde a pesquisa se encontra, sem resultados no momento, e com 
os peixes ainda escolhendo os estímulos de forma aleatória, exceto pelo peixe 
10 que parece estar começando a escolher os estímulos corretos com mais 
frequência. 
 
Palavras-chave: Apteronotus albifrons, acuidade visual, acuidade elétrica, ituí-

cavalo 

TITLE: Visual and Electrical Acuity by Black Ghost Knifefish (Apteronotus 

albifrons) 

Abstract 

This work aims to test the visual and electrical acuity of electric fish Apteronotus 
albifrons, known as Black Ghost Knifefish. The experiment aims to use stimuli 
(grid squares with different frequencies of bars) to test the accuracy of the visual 
and electrical senses of 4 different individuals. For the visual sense test, 2 
animals were tested (fish 3 and 6). Two different stimuli (a closed black square 
and a square with spaced bars) were placed inside glass totems side by side in 
the center of an aquarium at random, in order to condition them by delivering a 
reward on the correct side (square closed). For the electrical sense test, the same 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1096 

 

thing was done with two other different individuals (fish 9 and 10), but with the 
stimuli covered with aluminum foil, and behind a cloth, wrapped in the totem to 
prevent vision. After this phase, the animals would then have to differentiate the 
correct stimulus from another, with a higher and less spaced bar frequency than 
the previous one. By continuing, it would be possible to define the level of 
accuracy of your senses. Because of the worldwide coronavirus pandemic, 
research is proceeding at a slow pace. In the training phase, this is where the 
research is, with no results at the moment, and with the fish still choosing the 
stimuli at random, except for fish 10 which seems to be starting to choose the 
correct stimuli more often. 
 
Keywords: Apteronotus albifrons, Black Ghost Knifefish, visual acuity 
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TÍTULO: Avaliação da composição nutricional e da qualidade higiênico-sanitária 

de doces do tipo "Chouriço" produzidos e comercializados no Estado do Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

 

O chouriço é um doce artesanal nordestino composto por sangue e banha suína, 
rapadura, farinha de mandioca, leite de coco e especiarias, associado a um 
cozimento de aproximadamente seis horas. Este trabalho consiste na avaliação 
da composição nutricional e da qualidade microbiológica dos chouriços 
produzidos no Seridó Potiguar. Foram analisadas cinco amostras de diferentes 
cidades e produtores, coletadas até sete dias após a fabricação, sendo 
registrados os ingredientes utilizados, a validade estimada, a forma de 
armazenamento e o tipo de embalagem. As análises físico-químicas realizadas 
foram: umidade, atividade de água, pH, cinzas, lipídeos, fibras, proteínas, 
carboidratos e valor calórico. As análises microbiológicas realizadas foram: 
Coliformes a 45ºC/g, Estafilococos coagulase positiva/g e Salmonella sp/25g. As 
amostras eram compostas majoritariamente por proteínas e carboidratos. A 
associação das técnicas de conservação do produto resultou na ausência dos 
microrganismos, porém a umidade, atividade de água e o pH indicaram 
vulnerabilidade para contaminação. Apesar da falta de padronizações e 
regulamentações específicas, as amostras apresentaram semelhanças 
nutricionais, microbiológicas e sensoriais, sendo satisfatória para consumo por 
indivíduos saudáveis. 

 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Cultura Alimentar 

TITLE: Nutritional composition and microbiological quality of "Chouriço" sweets 

obtained and marketed in the State of Rio Grande do Norte, Brazil 

Abstract 

 

Chouriço is an artisanal sweet from Northeastern Brazil composed of blood and 
swine, rapadura, cassava flour, coconut milk and spices, associated with a 
cooking of approximately 6 hours. This work consists of the evaluation of the 
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nutritional composition and microbiological quality of the chorizo produced in 
Seridó Potiguar, Rio Grande do Norte Region of Brazil. Five samples from 
different cities and producers were analyzed, collected up to 7 days after 
manufacture, and the ingredients used, the estimated validity, the storage 
method and the type of packaging were recorded. The physical-chemical 
analyzes performed were: humidity, water activity, pH, ash, lipids, fibers, proteins, 
carbohydrates and caloric value. The microbiological analyzes performed were: 
Coliforms at 45ºC / g, Staphylococci coagulase positive / g and Salmonella sp / 
25g. The samples were mainly composed of proteins and carbohydrates. The 
association of product conservation techniques resulted in the absence of 
microorganisms, but humidity, water activity and pH indicated vulnerability to 
contamination. Despite the lack of specific standards and regulations, the 
samples showed nutritional, microbiological and sensory similarities, being 
satisfactory for consumption by healthy individuals. 

 
 
Keywords: Food and Nutrition Security; Food culture. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE FÍSICO-QUÍMICA DE 

ADAPTAÇÕES FARMACÊUTICAS DE PIRIMETAMINA PARA TRATAMENTO 

DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA 

Resumo 

 

A Pirimetamina é utilizada no tratamento de Toxoplasmose Congênita (TC) 
sendo comercializada sob a forma de comprimidos, o que impossibilita a 
administração nos recém-nascidos portadores desta infecção. O objetivo desse 
trabalho foi reproduzir adaptações pediátricas de Pirimetamina, encontradas na 
literatura, na forma de suspensões e analisar suas características químicas. 
Duas formulações foram escolhidas e manipuladas em triplicata, uma com 
xarope simples e outra com sorbitol 70%, e então avaliadas quanto ao teor da 
pirimetamina presente nas formulações. A determinação do doseamento das 
suspensões da Pirimetamina foi realizada com sucesso pelo método de 
Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLUE). Apesar de diferirem entre si, as 
preparações de Pirimetamina em xarope simples e sorbitol 70% apresentaram 
valores de teor adequados e aceitáveis para as formulações. Os resultados 
obtidos mostraram que as duas formulações apresentam uma resposta 
semelhante quando exposto a temperaturas diferentes e apresentou teor estável 
durante todo o estudo. 

 
 
Palavras-chave: Pirimetamina. Toxoplasmose congênita. Suspensão. Teor. 

TITLE: EVALUATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL STABILITY OF 

PHARMACEUTICAL ADAPTATIONS OF PYRIMETAMINE FOR TREATMENT 

OF CONGENITAL TOXOPLASMOSIS 

Abstract 

 

Pyrimethamine is used in the treatment of congenital toxoplasmosis and it is 
commercialized only as tablets, been impossible to treat newborns with the 
infection. The objective of this work was to reproduce pediatric adaptations of 
Pyrimethamine, found in the literature, in the form of suspensions and to analyze 
the chemical characteristics. Two formulations were chosen and manipulated in 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1100 

 

triplicate, and then evaluated for the content of pyrimethamine in the formulations. 
The determination of the dosage of the suspensions of Pyrimethamine was 
carried out successfully by the method of HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography). Despite differing from each other, the preparations of 
Pyrimethamine in syrup and sorbitol showed adequate and acceptable content 
values for the formulations. The results obtained showed that the two 
formulations have a similar response when exposed to different temperatures 
and had a stable content throughout the study. 

 
 
Keywords: Pyrimethamine. Congenital toxoplasmosis. Suspension. Content. 
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TÍTULO: Monitoramento de peixes pelágicos comerciais coletados em praias 

atingidas por petróleo cru no Rio Grande do Norte em 2019 

Resumo 

O derramamento de petróleo cru ocorrido no segundo semestre de 2019 no litoral 
brasileiro, foi considerado um dos maiores desastres ambientais ocorridos no 
Brasil e em todo Atlântico Sul. Várias praias foram tomadas por essa substância, 
afetando tanto economicamente quanto ecologicamente todas essas regiões. 
Diversos táxons, dentre eles os peixes pelágicos, ainda sofrem com os impactos 
causados por esse derramamento que até dado momento não se sabe a 
extensão. O desaparecimento do petróleo nas praias não indica que o mesmo 
não está mais presente no ecossistema. Estudos relacionados aos impactos 
causados pelos derivados do petróleo, como a acumulação de metais pesados 
e HPAs, são bastante escassos, por isso pesquisas relacionadas ao processo 
de bioacumulação na fauna marinha são de grande importância. Para se 
entender o que aconteceu com a biota marinha na costa potiguar após esse 
incidente foi desenvolvido um projeto voltado à análise do material biológico de 
diversos táxons marinhos. Utilizando-se de levantamentos bibliográficos, foram 
selecionados artigos relevantes para auxiliar na construção. O protocolo de 
avaliação foi criado para dar base aos pesquisadores, mostrando como se deve 
agir, desde a aquisição do pescado até as análises em laboratório. Com isso se 
preenche uma lacuna na disponibilização de procedimentos a serem tomados 
considerando futuros desastres. 
 
Palavras-chave: Petróleo, Peixes Pelágicos, Bioacumulação 

TITLE: Monitoring of commercial pelagic fish collected on beaches hit by crude 

oil in Rio Grande do Norte in 2019 

Abstract 

The crude oil spill that occurred in the second half of 2019 on the Brazilian coast 
was considered one of the largest environmental disasters that occurred in Brazil 
and throughout the South Atlantic. Several beaches were taken by this 
substance, affecting both economically and ecologically all these regions. 
Several taxa, including pelagic fish, still suffer from the impacts caused by this 
spill, but to date the extent is unknown. The disappearance of oil on the beaches 
does not indicate that it is no longer present in the ecosystem. Studies related to 
the impacts caused by petroleum products, such as the accumulation of heavy 
metals and HPAs, are quite scarce, so research related to the bioaccumulation 
process in marine fauna is of great importance. To understand what happened to 
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the marine biota on the coast of Potiguar after this incident, a project was 
developed aimed at the analysis of the biological material of several marine taxa. 
Using bibliographic surveys, relevant articles were selected to assist in the 
construction. The evaluation protocol was created to give the researchers the 
basis, showing how to act, from the acquisition of fish to laboratory analysis. This 
fills a gap in the provision of procedures to be taken considering future disasters. 
 
Keywords: Oil, Pelagic Fish, Bioaccumulation 
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TÍTULO: ESTUDO DE QSAR DE INBIDORES DA DESIDROQUINATO 

DESIDRATASE II 

Resumo 

 

O planejamento racional de fármaco utilizando metodologias computacionais 
tem sido comumente utilizado pela indústria farmacêutica. A enzima DHQase II 
(desidroquinato desidratase II) está presente na via do chiquimato e faz parte da 
rota biossintética dos patógenos Mycobacterium tuberculosis e Helicobacter 
pylori. Com isso, a DHQase II se tornou um alvo promissor para inibidores em 
relação a esses patógenos devido a sua alta incidência e prevalência. 
Metodologias como Activity Cliffs, Docking Molecular e Dinâmica Molecular 
foram utilizadas a fim de desenvolver modelos de QSAR (2D, 3D, 4D e híbrido) 
preditivos, os quais apresentam parâmetros estatísticos de relevância. Seis 
moléculas com atividade inibitória promissora para enzima DHQase II nos 
patógenos Mycobacterium tuberculosis e Helicobacter pylori foram elaboradas 
em pouco tempo e com baixo custo, diminuindo consequentemente o número de 
testes de bancada (in vitro e/ou in vivo). Os dados obtidos através desse estudo 
podem guiar o planejamento de novos antibióticos potentes e altamente seletivos 
no que se diz respeito a inibição enzimática da DHQase II. 

 
 
  
 
Palavras-chave: DHQASE II, Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori, 

QSAR 

TITLE: QSAR STUDY OF DEHYDROKINATE DEHYDRATASE II INHIBITORS 

Abstract 

 

Rational drug planning using computational methodologies has been commonly 
used by the pharmaceutical industry. The DHQase II enzyme (dehydroquinate 
dehydratase II) is present in the chiquimate pathway and is part of the 
biosynthetic route of pathogens Mycobacterium tuberculosis and Helicobacter 
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pylori. As a result, DHQase II has become a promising target for inhibitors in 
relation to these pathogens due to its high incidence and prevalence. 
Methodologies such as Activity Cliffs, Molecular Docking and Molecular 
Dynamics were used in order to develop predictive QSAR models (2D, 3D, 4D 
and hybrid), which present relevant statistical parameters. Six molecules with 
promising inhibitory activity for DHQase II enzyme in the pathogens 
Mycobacterium tuberculosis and Helicobacter pylori were developed in a short 
time and at low cost, consequently reducing the number of bench tests (in vitro 
and/or in vivo). The data obtained through this study can guide the planning of 
new potent and highly selective antibiotics with regard to enzymatic inhibition of 
DHQase II. 

 
 
Keywords: DHQASE II, Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori, QSAR 
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TÍTULO: PREVALÊNCIA DE DISFAGIA OROFARÍNGEA NAS INSTITUIÇÕES 

DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

Resumo 

Objetivo: Foi determinar a prevalência de disfagia orofaríngea (DO) e verificar os 
fatores associados a essa condição. Métodos: O levantamento das informações 
foi feito em quatro instituições de longa permanência para idosos no município 
de Natal/RN, sem fins lucrativos. Foram coletadas as informações gerais nos 
prontuários e aplicado o teste Pfeiffer para avaliar o estado cognitivo, além de 
instrumentos sobre as informações sociodemográficas e socioeconômicas, e a 
presença de sintomas de desconforto. A prevalência de DO foi determinada a 
partir do Rastreamento de Disfagia Orofaríngea em idosos (RaDI). Resultados: 
Participaram 19 idosos de ambos os sexos (média de idade = 78,4; ± 8,2), a 
maior parte possuía pouco ou nenhum nível educacional, eram aposentados, 
foram institucionalizados por motivos familiar e moravam há menos de um ano 
na ILPI. A prevalência de DO foi de 26,3% e os sintomas mais frequentes foram 
esforço, pigarro, voz modificada e engasgo depois de engolir, além de tensão ou 
dor nos ombros. Foi verificado associação significativa de tensão ou dor nos 
ombros com DO e voz modificada após deglutir. Conclusão: A prevalência de 
DO foi pequena, fato que pode ser justificado pela a pequena amostra. Os 
sintomas mais frequentes foram esforço, pigarro, voz modificada e engasgo 
depois de engolir, e o sintoma de desconforto de tensão ou dor nos ombros. 
Disfagia orofaríngea e a presença de voz modificada após a deglutição foi 
associado ao sintoma de tensão ou dor nos ombros. 
 
Palavras-chave: Instituição de Longa Permanência para Idosos. Disfagia. 

Prevalência 

TITLE: PREVALENCE OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA IN HOMES FOR 

THE AGED 

Abstract 

Objective: Was to determine the prevalence of oropharyngeal dysphagia (OD) 
and to verify the factors associated with this condition. Methods: Information 
gathering was carried out in four non-profit nursing homes in the city of Natal/RN. 
General information was collected from medical records and the Pfeiffer test was 
applied to assess cognitive status, in addition to instruments on 
sociodemographic, socioeconomic information and the presence of symptoms of 
discomfort. The prevalence of OD was determined using the Oropharyngeal 
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Dysphagia Screening in the elderly (RaDI). Results: Participated 19 older adults, 
men and women (mean age = 78.4; ± 8.2). Most had little or any educational 
level, were retired, were institutionalized for family reasons and lived in the 
institution for less than a year. The prevalence of OD was 26.3% and the most 
frequent symptoms were exertion, throat clearing , modified voice and choking 
after deglutition, beside tension or pain in the shoulders. There was a significant 
correlation of tension or shoulder pain with OD and modified voice after 
swallowing. Conclusion: The prevalence of OD was low, a fact that can be 
justified by the small sample. The most frequent symptoms were exertion, throat 
clearing, modified voice and choking after deglutition, in addition to tension or 
pain in the shoulders. The symptom of tension or pain in the shoulders was 
associated with OD and the presence of a modified voice after swallowing. 

 

 

 
Keywords: Homes for the Aged. Deglutition Disorders. Prevalence 
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TÍTULO: Principais Diagnósticos de Enfermagem em pacientes que utilizam 

drogas vasoativas endovenosas em Unidade de Terapia Intensiva 

Resumo 

 

Em pacientes com uso de drogas vasoativas há a necessidade de um cuidado 
rigoroso e sistematizado para o reconhecimento precoce de riscos e/ou 
situações-problemas já existentes. Assim, os Diagnósticos de Enfermagem são 
relevantes para nortear o plano de cuidados do paciente a fim de melhorar o seu 
prognóstico. Para tanto, o presente estudo teve por objetivo encontrar na 
literatura os principais Diagnósticos de Enfermagem para pacientes em uso de 
drogas vasoativas. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada 
entre os meses de julho e agosto de 2020 nas seguintes bases de dados: 
LILACS, indexada a Biblioteca Virtual em Saúde, PUBMED, Scopus, CINAHL e 
Cochrane Library. A amostra final contou com oito publicações, nas quais o 
diagnóstico que obteve maior representatividade foi o Risco de Desequilíbrio na 
Temperatura Corporal presente em três publicações (37,5%), seguido de Débito 
Cardíaco Diminuído, Risco de Trauma Vascular, Risco de Constipação, 
Termorregulação Ineficaz, Hipotermia, Risco de Glicemia Instável e Risco de 
Perfusão Renal Ineficaz, com 12,5% cada. Observaram-se os diagnósticos 
voltados para alterações na temperatura corporal como prevalentes. Os demais, 
apesar de não apresentarem estatística significativa, também estão relacionados 
ao diagnóstico principal e devem ser considerados indispensáveis para a prática 
clínica. 

 
 
Palavras-chave: Diagnósticos de Enfermagem. Drogas Vasoativas. Enfermagem 

TITLE: Main Nursing Diagnoses in patients using intravenous vasoactive drugs 

in the Intensive Care Unit 

Abstract 

In patients using vasoactive drugs there is a need for rigorous and systematic 
care for the early recognition of existing risks and / or problem situations. Thus, 
the Nursing Diagnostics are relevant to guide the patient's care plan in order to 
improve their prognosis. Therefore, the present study aimed to find in the 
literature the main Nursing Diagnoses for patients using vasoactive drugs. This 
is an integrative literature review carried out between July and August 2020 in 
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the following databases: LILACS, indexed to the Virtual Health Library, PUBMED, 
Scopus, CINAHL and Cochrane Library. The final sample consisted of eight 
publications, in which the diagnosis that was most representative was the Risk of 
Imbalance in Body Temperature present in three publications (37.5%), followed 
by Decreased Cardiac Output, Risk of Vascular Trauma, Risk of Constipation, 
Ineffective thermoregulation, hypothermia, risk of unstable blood glucose and risk 
of ineffective renal perfusion, with 12.5% each. The diagnoses regarding changes 
in body temperature were observed to be prevalent. The others, despite not 
having significant statistics, are also related to the main diagnosis and should be 
considered indispensable for clinical practice. 
 
Keywords: Nursing Diagnoses. Vasoactive Drugs. Nursing. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ENZIMÁTICA DA PEÇONHA DA SERPENTE 

Bothrops leucurus (Wagler, 1824) 

Resumo 

Os acidentes ofídicos representam um sério problema de saúde pública nos 
países tropicais. A sintomatologia observada nos acidentes ofídicos deve-se à 
variedade de componentes presentes na peçonha, que interferem de maneira 
rápida e seletiva em mecanismos fisiológicos específicos. A serpente Bothrops 
leucurus é uma das espécies responsáveis por um número expressivo de 
acidentes ofídicos notificados na região Nordeste, porém a peçonha desta 
espécie não está inclusa no pool antigênico empregado na fabricação do soro 
antiofídico, além de ser pouco conhecida no que diz respeito à sua composição 
e efeitos tóxicos. O presente estudo visa analisar a fisiopatologia envolvida no 
envenenamento provocado por B. leucurus mediante estudos de atividade 
enzimática e toxicidade local. Até o momento foram realizados os ensaios de 
atividade proteolítica, hialuronidásica e de fosfolipase A2, e os resultados obtidos 
sugerem um alto percentual de atividade proteolítica e de fosfolipase A2, quando 
comparadas a peçonhas de outras espécies do gênero Bothrops em estudos 
semelhantes. Tal achado pode estar relacionado a um quadro sintomatológico 
mais pronunciado no envenenamento com B. leucurus, hipótese que será 
confirmada por meio da execução de testes de envenenamento experimental in 
vivo. Estudos desta natureza são cruciais para auxiliar na elucidação da 
fisiopatologia do envenenamento botrópico e suas variações, bem como para 
reforçar a importância do aperfeiçoamento da soroterapia antiveneno. 
 
Palavras-chave: Bothrops. Fisiopatologia. Toxinas 

TITLE: ENZYMATIC CHARACTERIZATION OF THE Bothrops leucurus 

(WAGLER, 1824) SNAKE VENOM 

Abstract 

 

Ophidian accidents represent a serious public health problem in tropical 
countries. The symptoms observed in snakebite accidents are due to the variety 
of components present in the venom, which interfere quickly and selectively with 
specific physiological mechanisms. The snake Bothrops leucurus is one of the 
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species responsible for an expressive number of snakebites reported in the 
Northeast region, however the venom of this species is not included in the 
antigenic pool used in the manufacture of antiophidic serum, besides being little 
known with regard to its and compound effects. The present study aims to 
analyze a pathophysiology involved in the envenomation caused by B. leucurus 
through studies of enzymatic activity and local toxicity. To date, tests have been 
carried out for proteolytic, hyaluronidase and phospholipase A2 activity, and the 
results obtained a high percentage of proteolytic activity and phospholipase A2, 
when compared to venoms of other species of the Bothrops genus in similar 
studies. This finding may be related to a more pronounced symptomatology in 
envenomations with B. leucurus, a hypothesis that will be confirmed by 
performing experimental envenomation tests in vivo. Studies of this nature are 
crucial to help elucidate the pathophysiology of botropic poisoning and its 
variations, as well as to reinforce the importance of improving antivenom 
serotherapy. 

 
 
Keywords: Bothrops. Pathophysiology. Toxins 
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TÍTULO: O uso da árvore Cenostigma nordestinum (Catingueira) para a 

restauração da Caatinga 

Resumo 

 

A Caatinga abriga uma vasta biodiversidade, que devido às suas condições 
ambientais e antropização está sujeita à impactos como a desertificação. Áreas 
degradas ou com potencial de desertificação são prioritárias para a restauração, 
que visa recuperar o ecossistema e suas funções ecológicas. Para um melhor 
desempenho da restauração é de extrema importância selecionar espécies 
vegetais para o plantio, que sejam adaptadas às condições ambientais e que 
apresentem baixo custo de produção. Esse estudo objetiva compreender o 
potencial de Cenostigma nordestinum (Catingueira), como uma alternativa em 
projetos de restauração. Para isso, investigamos seu desempenho em um 
experimento de restauração ecológica da Caatinga, situado na Floresta Nacional 
de Açu. Durante os dois primeiros anos de plantio (2017 e 2018) medimos a 
sobrevivência e o crescimento de 294 transplantes de Catingueira, bem como 
sua taxa de herbivoria foliar em parcelas com diferentes níveis de diversidade de 
arvores plantadas. A Catingueira teve sobrevivência média de 58% e produção 
média de biomassa foliar de 70% em relação ao ano anterior. A herbivoria não 
teve efeito negativo sobre a sobrevivência e o crescimento, e não observamos 
efeito da diversidade de espécies plantadas. A Catingueira apresentou 
capacidade de crescer em áreas degradadas da Caatinga, sendo fortemente 
indicada para plantio em projetos de restauração. 

 
 
Palavras-chave: Caesalpinia gardneriana. Poincianella gardneriana. Semiárido. 

TITLE: The use of the tree Cenostigma nordestinum (Catingueira) for the 

restoration of the Caatinga 

Abstract 

 

The Caatinga is a refuge of a vast biodiversity, which due to its environmental 
conditions and anthropization, is subject to impacts such as desertification. 
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Degraded areas or areas with desertification potential are priority for restoration, 
which aims to recover the ecosystem and its ecological functions. To achieve the 
best performance of the restoration, it is extremely important to select plant 
species for planting that are adapted to environmental conditions and that present 
low cost for production. This study aims to understand the potential of 
Cenostigma nordestinum (Catingueira), as an alternative in restoration projects. 
For this purpose, we investigate its performance in an experiment of ecological 
restoration of Caatinga, located in the National Forest of Açu. For two years (2017 
and 2018) we measured the survival and growth of 294 transplants, and the 
effects of foliar herbivory and species diversity. The Catingueira had an average 
survival rate of 58% and an average foliar biomass production of 70% compared 
to the previous year. Herbivory had no negative effect on survival and growth, 
and we did not observe the effect of species diversity. C. nordestinum is well 
adapted to environmental conditions with strategies for survival and growth in 
Caatinga. Therefore, it is an excellent indication for planting in restoration 
projects, mainly for having advantageous characteristics for its establishment in 
the ecosystem. 

 
 
Keywords: Caesalpinia gardneriana. Poincianella gardneriana. Semiarid. 
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TÍTULO: Jogo para a investigação do comportamento humano e dos efeitos 

socio-emocionais do sono e dos sonhos 

Resumo 

 

A proposta desse projeto é o desenvolvimento de um jogo baseado numa 
dinâmica de presa-predador e um cenário respectivo a ele para serem utilizados 
em experimentos com pessoas voluntárias a fim de investigar a interação entre 
o comportamento humano e a neurofisiologia do sono. O jogo será utilizado no 
experimento, antes e depois de uma soneca matutina, onde serão coletados 
dados por eletroencefalografia durante todo o processo, com o intuito de avaliar 
características comportamentais de teor social e emocional. 

 
 
Palavras-chave: Jogo, sono, comportamento, REM. 

TITLE: Game for the investigation of human behavior and the socio-emotional 

effects of sleep and dreams 

Abstract 

 

The purpose of this project is the development of a game based on prey-predator 
dynamics and a scenario related to it to be used in experiments with volunteer 
people in order to investigate the interaction between human behavior and sleep 
neurophysiology. The game will be used in the experiment, before and after a 
morning nap, where data will be collected by electroencephalography throughout 
the process, in order to assess social and emotional behavioral characteristics. 

 
 
Keywords: Game, sleep, behavior, REM. 
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TÍTULO: ESTUDO DOS ALVOS MOLECULARES ENVOLVIDOS NA 

ATIVIDADE ANTIBIÓTICA DE ANÁLOGOS DO PEPTÍDEO ESCORPIÔNICO 

STIGMURINA 

Resumo 

 

O uso irracional de medicamentos tem causado cada vez mais mutações 
genéticas em bactérias, causando resistência a estes antibióticos e sendo 
necessário a busca por novas alternativas para o tratamento de infecções 
bacterianas. A nossa equipe de pesquisadores identificou um peptídeo 
antimicrobiano na peçonha do escorpião Tityus stigmurus e nomeou-o de 
Stigmurina. Além disso, foi promovida alterações estruturais na sequencia nativa 
desse peptídeo, afim de aprimorar sua atividade, resultando no análogo StigA31. 
Utilizando a bioinformática com ensaios in sílico, foram realizados estudos para 
predição das características físico-químicas do peptídeo, além da modelagem 
molecular e análises estruturais. Com o intuito de aumentar a segurança 
terapêutica e atividade antibiótica, o peptídeo foi incorporado em nanosistemas, 
sendo eles: nanoemulsão, nanopartículas de poliácido lático (PLA) e 
nanopartículas lipídicas sólidas. Para avaliação da atividade citotóxica, foram 
utilizadas hemácias humanas a fim de avaliar sua segurança. Quando inserido 
em nanoemulsão, o peptídeo obteve uma redução da sua capacidade hemolítica 
de 40% (18,8 µM), 90% (9,4 µM) e 100% em concentrações menores que 4,7 
µM. A atividade antimicrobiana foi avaliada em Staphylococcus aureus, 
demonstrando uma potente atividade antimicrobiana com o peptídeo livre e 
associado a nanosistemas, além de baixa toxicidade em concentrações 
terapêuticas. 

 
 
Palavras-chave: Nanoemulsão. Nanopartícula. Peptídeo antimicrobiano. 

Escorpião 

TITLE: STUDY OF MOLECULAR TARGETS INVOLVED IN THE ANTIBIOTIC 

ACTIVITY OF ANALOGS OF SCORPONIC PEPTIDE STIGMURINA 

Abstract 

The irrational use of medication has increasingly caused genetic mutations in 
bacteria, causing them to acquire resistance to these antibiotics, making it 
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necessary to search for new alternatives for the treatment of bacterial infections. 
Our team of researchers identified an antimicrobial peptide in the venom of the 
scorpion Tityus stigmurus and named it Stigmurin. In addition, structural changes 
were promoted in the native sequence of this peptide, in order to improve its 
activity, resulting in the analogue StigA31. Using bioinformatics with in silico 
assays, studies were carried out to predict the physicochemical characteristics of 
the peptide, in addition to molecular modeling and structural analysis. In order to 
increase therapeutic safety and antibiotic activity, the peptide was incorporated 
into nanosystems, which are: nanoemulsion, lactic polyacid nanoparticles (PLA) 
and solid lipid nanoparticles. To assess cytotoxic activity, human red cells were 
used to assess their toxicity. When inserted in a nanoemulsion, the peptide 
obtained a reduction in its hemolytic capacity of 40% (18.8 µM), 90% (9.4 µM) 
and 100% in concentrations less than 4.7 µM. Antimicrobial activity was 
evaluated in Staphylococcus aureus, demonstrating a potent free antimicrobial 
activity and associated with nanosystems, in addition to low toxicity in therapeutic 
concentrations. 
 
Keywords: Nanoemulsion. Nanoparticle. Antimicrobial peptide. Scorpion 
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TÍTULO: Achados audiológicos de crianças com indicadores de risco para 

deficiência auditiva 

Resumo 

Objetivo: analisar a ocorrência de perda auditiva adquirida e/ou progressiva em 
crianças com os Indicadores de Risco Para Deficiência Auditiva (IRDA) 
permanência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal por mais de cinco 
dias, hiperbilirrubinemia, ventilação mecânica e ventilação extracorpórea. 
Metodologia: Estudo do tipo transversal, de caráter descritivo, sob aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa. Participaram 30 crianças de ambos os sexos com 
faixa etária média de 13 meses. Foram incluídas aquelas que realizaram a 
Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), possuíam os IRDA selecionados 
e encaminhamento para o monitoramento audiológico. A avaliação audiológica 
incluiu procedimentos comportamentais, eletroacústicos e eletrofisiológicos, 
sendo norteada pelo princípio cross-check. Para análise dos dados empregou-
se estatística descritiva. Resultados: 80% das crianças avaliadas obtiveram 
resultado “passa” na TANU. O IRDA mais prevalente foi a permanência em UTI 
neonatal por mais de cinco dias (54%). Nenhuma foi diagnosticada com perda 
auditiva sensorioneural e 40% com alterações condutivas. Conclusão: Apenas 
alterações condutivas de caráter reversível foram diagnosticadas. Assim, 
estudos dessa natureza atuam auxiliando na otimização do processo de 
monitoramento, dando prioridade às crianças que de fato apresentam risco. 
 
Palavras-chave: Perda Auditiva. Indicador de Risco. Criança. Saúde Pública. 

TITLE: Audiological findings of children with risk indicators for hearing loss 

Abstract 

Objective: To describe the results of the audiological evaluation of children with 
Risk Indicators for Hearing Impairment (RIHI) staying in a neonatal ICU for more 
than five days, hyperbilirubinemia, mechanical ventilation and extracorporeal 
ventilation, in order to analyze the presence of acquired hearing loss and / or 
progressive in these individuals. Methodology: Cross-sectional, descriptive study, 
under the approval of the Research Ethics Committee. Thirty children of both 
sexes participated with an average age of 13 months. We included those who 
performed the Universal Neonatal Hearing Screening (UNHS), had the chosen 
RIHI and the referral for audiological monitoring. The audiological evaluation 
included behavioral, electroacoustic, and electrophysiological procedures, being 
guided by the cross-check principle. Data analysis was performed using 
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descriptive statistics. Results: 80% obtained a “pass” result at UNHS. The most 
prevalent RIHI was the stay in the neonatal ICU for more than five days (54%). 
None was diagnosed with sensorineural hearing loss and 40% with conductive 
changes. Conclusion: Only conductive changes of a reversible character were 
diagnosed. Thus, studies of this nature help to optimize the monitoring process, 
giving priority to children who are actually at risk. 
 
Keywords: Keywords: Hearing Loss. Risk Indicator. Child. Public health. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DAS ATITUDES IMPLÍCITAS SOBRE A ATIVIDADE 

FÍSICA ESPONTÂNEA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO: UM ESTUDO 

LONGITUDINAL 

Resumo 

Introdução: Apesar dos benefícios físicos e psicológicos proporcionados por um 
estilo de vida ativo, uma grande parcela da população mundial permanece 
fisicamente inativa, sendo a inatividade física considerada um problema de 
saúde pública do século XXI. Objetivo: Investigar a influência dos processos 
implícitos sobre a atividade física espontânea e comportamento sedentário 
durante um período de acompanhamento de 6 meses. Métodos: Estudo 
longitudinal, com a amostra constituída por indivíduos de ambos os sexos, 
inativos e idade entre 18 a 75 anos. Como medida dos processos implícitos foi 
utilizada a atitude implícita por meio de um teste computadorizado. Os níveis de 
atividade física e comportamento sedentário foram avaliados por acelerometria 
na linha de base e após 6 meses. Uma regressão linear foi utilizada para verificar 
a influência das atitudes implícitas sobre a atividade física leve (AFL) e 
moderada-vigorosa (AFMV), e no comportamento sedentário (CS). Resultados: 
Foi observado que uma atitude implícita positiva a atividade física foi associada 
a um menor nível de AFL na linha de base. Não foram observadas associações 
entre atitude implícita com os níveis de AFMV e CS na linha de base, e AFL, 
AFMV e CS após 6 meses. Conclusão: Atitude implícita influencia 
negativamente o comportamento espontâneo relacionado a AFL, em adultos e 
idosos inativos. Reforçando a necessidade de intervenções que visem modular 
os processos implícitos, para aumentar os níveis de atividade física. 
 
Palavras-chave: Modelo reflexivo-impulsivo; Atividade física; Sedentarismo. 

TITLE: INFLUENCE OF IMPLIED ATTITUDES ON SPONTANEOUS PHYSICAL 

ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOR: A LONGITUDINAL STUDY 

Abstract 

Introduction: Despite the physical and psychological benefits provided by an 
active lifestyle, a large portion of the world population remains physically inactive, 
with physical inactivity being considered a public health problem of the 21st 
century. Objective: To investigate the influence of implicit processes on 
spontaneous physical activity and sedentary behavior during a 6-month follow-up 
period. Methods: Longitudinal study, with a sample consisting of individuals of 
both sexes, inactive and aged between 18 and 75 years. As a measure of the 
implicit processes, the implicit attitude was used through a computerized test. 
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Levels of physical activity and sedentary behavior were assessed by 
accelerometry at baseline and after 6 months. Linear regression was used to 
verify the influence of implicit attitudes on light (AFL) and moderate-vigorous 
(MVPA) physical activity, and on sedentary behavior (CS). Results: It was 
observed that an implicit positive attitude towards physical activity was 
associated with a lower level of AFL at baseline. There were no associations 
between implicit attitude with the levels of MVPA and CS at baseline, and AFL, 
AFMV and CS after 6 months. Conclusion: Implicit attitude negatively influences 
spontaneous behavior related to AFL in inactive adults and elderly. Reinforcing 
the need for interventions that aim to modulate the implicit processes, to increase 
the levels of physical activity. 
 
Keywords: Reflective-impulsive model; Physical activity; Sedentary lifestyle. 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie Jurema-preta (Mimosa tenuiflora) com 7 

anos de idade em plantio comercial 

Resumo 

No Brasil, 62% das áreas susceptíveis à desertificação estão localizadas em 
zonas ocupadas por caatinga, sendo que muitas encontram-se alteradas. Essa 
situação ocorre em função da retirada irregular da vegetação, tanto para 
suprimento de lenha, como a retirada inadequada das cascas das árvores para 
o curtimento de peles. O objetivo deste trabalho é identificar o teor de taninos 
condensados presentes nas cascas da espécie florestal Mimosa tenuiflora 
(jurema-preta) com 7 anos de idade, pertencentes a um plantio experimental na 
região Nordeste. Foram determinados o teor de sólidos totais (TST), índice de 
Stiasny e o teor de taninos condensados (TTC). Os resultados mostraram que o 
teor de sólidos totais presentes nas amostras analisadas, apresentou valores 
variando entre 14,22% a 19,02%. O índice de Stiasny, que se refere à quantidade 
de substâncias do extrato total que reagiu com o formaldeído em meio ácido, 
apresentou variação de 69,77% a 82,72%. Enquanto o teor de taninos 
condensados, que indica a proporção de taninos presentes nos materiais 
analisados, obteve valores variando de 10,03% a 15,68%. A espécie Mimosa 
tenuiflora (jurema-preta) apresenta potencial para produção de taninos, sendo 
necessário realizar mais estudos ao longo dos anos, para verificar a idade ideal 
de coleta do material visando maior rendimento de taninos.  
 
Palavras-chave: Taninos vegetais, semiárido, espécie nativa. 

TITLE: Tannin rate of the Jurema-preta species (Mimosa tenuiflora) at 7 years of 

age in commercial planting 

Abstract 

 

In Brazil, 62% of the areas susceptible to desertification are located in a zone 
occupied by caatinga, many of which are altered. This situation occurs due to the 
irregular removal of vegetation, both for the supply of firewood, and the 
inadequate removal of bark from trees for tanning hides. The aim of this work is 
to identify the rate of condensed tannins present in the bark of the Mimosa 
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tenuiflora (jurema-preta) forest species aged 7, belonging to an experimental 
plantation in the Northeast region. Total solids content (TSC), Stiasny index, and 
condensed tannin content (CTC) were determined. The results showed that the 
rate of total solids present in the analyzed samples presented values varying 
between 14.22% to 19.02%. The Stiasny index, which refers to the amount of 
substances in the total extract that reacted with formaldehyde in an acidic 
medium, varied from 69.77% to 82.72%. While the content of condensed tannins, 
which indicates the proportion of tannins present in the analyzed materials, 
obtained values ranging from 10.03% to 15.68%. The Mimosa tenuiflora (jurema-
preta) species has the potential to produce tannins, requiring further studies over 
the years to verify the ideal age for collecting the material for greater tannin yield.  

 
 
Keywords: Vegetable tannins, semiarid, native species. 
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TÍTULO: Hipertensão e EXercício Aeróbio (HEXA): diferentes intervenções em 

pacientes idosos 

Resumo 

 

O objetivo desse relatório é apresentar dados parciais do estudo HEXA 
(Hypertension EXercise Approaches: An intervention study in older patients) 
sobre parâmetros cardiovasculares, bioquímicos, aptidão física, pressão arterial 
e composição corporal de idosos hipertensos. Dezoito (18) idosos hipertensos 
foram avaliados, randomizados e concluíram a intervenção, entre junho e 
dezembro de 2019. Os participantes foram alocados da seguinte forma: três no 
grupo treinamento intervalado de alta intensidade (TIAI; idade 64,7 ± 3,5), sete 
no grupo treinamento contínuo de moderada intensidade (TCMI; idade 63,6 ± 
3,9) e oito no grupo controle (GC; idade 65,9 ± 4,0). Os três grupos foram 
submetidos a 12 semanas de intervenção. Os grupos TIAI e TCMI realizaram 
três sessões semanais e o GC participou de um encontro semanal (educação 
em saúde). Após 12 semanas, todos os idosos foram reavaliados. Os resultados 
parciais sugerem melhora da composição corporal (i.e., redução do percentual 
de gordura corporal, massa gorda e percentual de gordura abdominal) e aumento 
da aptidão física (consumo máximo de oxigênio) nos grupos TIAI e TCMI. Na PA 
e demais variáveis parece não haver modificações. Em decorrência da pandemia 
COVID-19, o estudo foi suspenso. Haviam mais 20 participantes envolvidos no 
estudo, o que totalizaria 38 participantes dos 66 definidos a priori. Após a 
pandemia COVID-19, pretende-se concluir o estudo e apresentar o relatório final. 

 
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Exercício; Hipertensão; Ensaio clínico. 

TITLE: Hypertension and Aerobic Exercise (HEXA): different interventions in 

elderly patients 

Abstract 

 

The purpose of this report is to present partial data from the HEXA study 
(Hypertension EXercise Approaches: An intervention study in older patients) on 
cardiovascular, biochemical, physical fitness, blood pressure and body 
composition parameters of hypertensive elderly people. Eighteen (18) elderly 
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hypertensive patients were evaluated, randomized and completed the 
intervention between June and December 2019. Participants were allocated as 
follows: three in the high intensity interval training group (TIAI; age 64.7 ± 3.5) , 
seven in the moderate-intensity continuous training group (TCMI; age 63.6 ± 3.9) 
and eight in the control group (CG; age 65.9 ± 4.0). The three groups underwent 
12 weeks of intervention. The TIAI and TCMI groups held three weekly sessions 
and the CG participated in a weekly meeting (health education). After 12 weeks, 
all the elderly were reevaluated. The partial results suggest an improvement in 
body composition (i.e., a reduction in the percentage of body fat, fat mass and 
percentage of abdominal fat) and an increase in physical fitness (maximum 
oxygen consumption) in the TIAI and TCMI groups. In BP and other variables 
there seems to be no changes. Due to the COVID-19 pandemic, the study was 
suspended. There were 20 more participants involved in the study, which would 
total 38 participants out of the 66 defined a priori. After the COVID-19 pandemic, 
it is intended to complete the study and submit the final report. 

 
 
Keywords: Aging; Exercise; Hypertension; Clinical trial. 
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TÍTULO: A exposição embrionária ao etanol aumenta o comportamento de 

ansiedade em peixes-zebra alevinos 

Resumo 

O transtorno do espectro alcoólico fetal (FASD) é um termo genérico usado para 
descrever os efeitos da exposição ao etanol (Eth) durante o desenvolvimento 
embrionário, incluindo várias condições, desde malformação até déficits 
cognitivos. O peixe-zebra (Danio rerio) é um modelo translacional popularmente 
aplicado em distúrbios cerebrais e estudos de triagem de drogas devido à sua 
homologia genética e fisiológica com os humanos somada aos seus ovos 
transparentes e rápido desenvolvimento. Neste estudo, investigamos como a 
exposição precoce ao etanol afeta o comportamento do peixe-zebra durante a 
fase inicial de crescimento. Os ovos de peixes foram expostos a 0,0% (controle), 
0,25% e 0,5% de etanol 24 horas após a fertilização. Mais tarde, peixes-zebra 
alevinos (10 dias de idade) foram testados em uma nova tarefa de tanque e um 
protocolo de esquiva inibitória para indagar sobre deficiência cognitiva. A 
ANOVA mostrou que doses de etanol de 0,25% e 0,5% não causam 
malformações morfológicas e não prejudicaram o aprendizado associativo, mas 
aumentaram as respostas de ansiedade e diminuíram o comportamento 
exploratório quando comparadas ao controle. Os resultados demonstram que é 
possível detectar anormalidades comportamentais no peixe-zebra induzidas por 
etanol embrionário já em 10 dias após a fertilização e que o álcool aumenta o 
comportamento ansioso durante o desenvolvimento dos jovens no peixe-zebra. 
 
Palavras-chave: Alcoolismo. Embrião. Comportamento. Fisiologia . 

TITLE: Embryonic exposure to ethanol increases anxiety-like behavior in fry 

zebrafish 

Abstract 

 

Fetal alcohol spectrum disorder (FASD) is an umbrella term to describe the 
effects of ethanol (Eth) exposure during embryonic development, including 
several conditions from malformation to cognitive deficits. Zebrafish (Danio rerio) 
is a translational model popularly applied in brain disorders and drug screening 
studies due to its genetic and physiology homology to humans added to its 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1125 

 

transparent eggs and fast development. In this study, we investigated how early 
ethanol exposure affects zebrafish behavior during the initial growth phase. Fish 
eggs were exposed to 0.0% (control), 0.25% and 0.5% ethanol at 24 hours post-
fertilization. Later, fry zebrafish (10 days old) were tested in a novel tank task and 
an inhibitory avoidance protocol to inquire about cognitive impairment. ANOVA 
showed that ethanol doses of 0.25% and 0.5% do not cause morphological 
malformations, and did not impair associative learning, but increased anxiety 
responses and lower exploratory behavior when compared to the control. Our 
results demonstrate that one can detect behavioral abnormalities in the zebrafish 
induced by embryonic ethanol as early as 10 days post fertilization and that 
alcohol increases anxious behavior during young development in zebrafish. 

 
 
Keywords: Alcoholism. Embryo. Behavior. Physiology. 
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TÍTULO: DETERMINAÇÃO DE MACRO E MICRONUTRIENTES ALOCADOS 

NA BIOMASSA LENHOSA EM ESPÉCIES DA CAATINGA: ESTUDO DE CASO 

EM ÁREA SOB MANEJO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Os resíduos proveniente da extração lenha em área sob Plano de Manejo 
Florestal Sustentável surge como oportunidade de agregar como fonte 
combustível, plausível de suprir parte da demanda por biomassa lenhosa dos 
setores industriais, cerâmicos e residenciais do estado do Rio Grande do Norte. 
Porém, faz-se necessário estudos sobre os impactos que a retirada desses 
resíduos causará na relação solo-planta, pois sabe-se que o equilíbrio nutricional 
é crucial para a sustentabilidade e produtividade do ambiente florestal. Dessa 
forma, o objetivo da pesquisa foi avaliar a composição nutricional da biomassa 
lenhosa, explorada para fins energéticos em área sob manejo florestal. A 
fazenda, Riacho do Cabra, está localizada no município de Santa Cruz/RN. O 
trabalho desenvolveu-se na UPA 7, onde foram distribuídas sete parcelas, de 
forma aleatória, nas dimensões 20 x 20 m, onde realizou-se o inventário florestal, 
cubagem e coleta de amostras. Foram determinados teor, conteúdo, exportação 
e eficiência de utilização dos macronutrientes nos estratos arbóreos, 
regeneração e necromassa. Com isso, pode-se concluir o que promove maior 
taxa de remoção de nutrientes é o extrato arbóreo, sendo K e Ca os elementos 
mais exportados. 
 
Palavras-chave: Teor de nutrientes, caatinga, regeneração, necromassa, lenha. 

TITLE: DETERMINATION OF MACRO AND MICRONUTRIENTS ALLOCATED 

IN WOOL BIOMASS IN CAATINGA SPECIES: CASE STUDY IN AREA UNDER 

MANAGEMENT IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The waste from firewood extraction in an area under the Sustainable Forest 
Management Plan appears as an opportunity to add as a fuel source, plausible 
to supply part of the demand for woody biomass in the industrial, ceramic and 
residential sectors of the state of Rio Grande do Norte. However, studies on the 
impacts that the removal of these residues will have on the soil-plant relationship 
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are necessary, as it is known that nutritional balance is crucial for the 
sustainability and productivity of the forest environment. Thus, the objective of 
the research was to evaluate the nutritional composition of woody biomass, 
exploited for energy purposes in an area under forest management. The farm, 
Riacho do Cabra, is located in the municipality of Santa Cruz / RN. The work was 
carried out at UPA 7, where seven plots were distributed, randomly, in 
dimensions 20 x 20 m, where the forest inventory, cubing and sample collection 
were carried out. Content, content, export and efficiency of use of macronutrients 
in tree strata, regeneration and necromass were determined. With that, it can be 
concluded that what promotes the highest rate of nutrient removal is the tree 
extract, with K and Ca being the most exported elements. 
 
Keywords: Nutrient content, caatinga, regeneration, necromass, firewood. 
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TÍTULO: Realidade virtual na funcionalidade e qualidade de vida de indivíduos 

com AVC 

Resumo 

O acidente vascular cerebral (AVC) é causado pela interrupção do fornecimento 
de sangue ao cérebro, geralmente devido a rupturas de vasos sanguíneos ou 
bloqueio por um coágulo, que interrompe o fornecimento de oxigênio e 
nutrientes, causando danos ao tecido cerebral. Os efeitos de um AVC dependem 
de qual parte do cérebro está lesada e o quão severamente ela foi afetada, 
podendo resultando em incapacidades diversas e até em morte súbita 
(TRUELSEN, BEGG, MATHERS, 2016). No Brasil é a principal causa de 
incapacidades temporárias ou definitivas em adultos, levando a alterações 
funcionais pela deficiência neurológica primária, como déficit de equilíbrio, o 
sedentarismo, e dificuldade para realizar as atividades de vida diária 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; KIM et al., 2017; SCHUSTER, SANT, 
DALBOSCO, 2016). Embora existam diversas intervenções para equilíbrio 
postural após AVC, quando em comparação com as abordagens terapêuticas 
convencionais, RV não mostrou efeitos estatisticamente significativos superiores 
para a velocidade da marcha ou equilíbrio nesta população (LAVER et al., 2017). 
Sendo assim, este trabalho busca investigar como um treino de equilibrio 
baseado em realidade virtual influencia a funcionalidade e qualidade de vida de 
pacientes com AVC. 
 
Palavras-chave: Realidade virtual, qualidade de vida, AVC 

TITLE: Virtual reality in functionality and quality of life for stroke owners 

Abstract 

Stroke is caused by the interruption of blood supply to the brain, usually due to 
rupture of blood vessels or blockage by a clot, which interrupts the supply of 
oxygen and nutrients, causing damage to brain tissue. The effects of a stroke 
depend on which part of the brain is injured and how severely it has been affected, 
which can result in various disabilities and even sudden death (TRUELSEN, 
BEGG, MATHERS, 2016). In Brazil it is the main cause of temporary or 
permanent disabilities in adults, leading to functional changes due to primary 
neurological deficiency, such as balance deficit, physical inactivity, and difficulty 
in performing activities of daily living (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; KIM et al 
., 2017; SCHUSTER, SANT, DALBOSCO, 2016). Although there are several 
interventions for postural balance after stroke, when compared to conventional 
therapeutic approaches, VR has not shown statistically significant superior 
effects for gait speed or balance in this population (LAVER et al., 2017). 
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Therefore, this work seeks to investigate how a balance training based on virtual 
reality influences the functionality and quality of life of stroke patients. 
 
Keywords: Virtual reality, quality of life, stroke 
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TÍTULO: Condições de Higiene Bucal dos Pacientes Diagnosticados com Peri-

implantite 

Resumo 

Introdução: os implantes osseointegrados são uma alternativa reabilitadora 
eficiente para pacientes parcial ou totalmente desdentados. Contudo, os 
implantes estão sujeitos a insucessos e as doenças peri-implantares parecem 
ser a principal causa da perda tardia desses implantes. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar as condições de higiene bucal de pacientes que foram reabilitados 
com implantes e diagnosticados com peri-implantite antes e após tratamento 
cirúrgico. Metodologia: Os 10 implantes foram alocados em dois grupos de 
tratamento cirúrgico da peri-implantite: ressectivo (5 implantes) e implantoplastia 
(5 implantes). Os parâmetros clínicos peri-implantares de Índice de Placa Visível 
(IPV) e Índice de Sangramento Gengival (ISG) foram avaliados no baseline e 3 
meses após o tratamento. Para a análise estatística, foram utilizados os testes 
de Mann-Whitney e Wilcoxon com nível de significância de 5%. Resultados: Os 
resultados mostraram redução dos índices de IPV e ISG para ambos os grupos 
entre o baseline e 3 meses sem significância estatística, além de que não houve 
diferenças significativas entre os dois grupos quando foram comparados em 
cada período. Conclusão: as condições de higiene bucal estão fortemente 
ligadas aos processos de adoecimento bucal, mais especificamente, as doenças 
biofilme-dependentes. Contudo, é necessário um número amostral maior e a 
continuidade do estudo para obtenção de dados significativos. 
 
Palavras-chave: Palavas-chave: peri-implantite. biofilme. higiene bucal. 

TITLE: Oral Hygiene Conditions of Patients Diagnosed with Peri-implantitis 

Abstract 

Introduction: osseointegrated implants are an efficient rehabilitation alternative 
for partially or totally edentulous patients. However, implants are subject to failure 
and peri-implant diseases seem to be the main cause of late loss of these 
implants. The objective of this work was to evaluate the oral hygiene conditions 
of patients who were rehabilitated with implants and diagnosed with peri-
implantitis before and after surgical treatment. Methodology: The 10 implants 
were allocated to two groups of surgical treatment of peri-implantitis: resective (5 
implants) and implantation (5 implants). The peri-implant clinical parameters of 
Visible Plaque Index (VPI) and Gingival Bleeding Index (GBI) were assessed at 
baseline and 3 months after treatment. For the statistical analysis, the Mann-
Whitney and Wilcoxon tests were used with a significance level of 5%. Results: 
The results showed a reduction in the IPV and ISG indices for both groups 
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between baseline and 3 months without statistical significance, in addition to that 
there were no significant differences between the two groups when they were 
compared in each period. Conclusion: oral hygiene conditions are strongly linked 
to oral disease processes, more specifically, biofilm-dependent diseases. 
However, a larger sample size and continuity of the study are required to obtain 
meaningful data. 
 
Keywords: Keywords: peri-implantitis. biofilm. oral hygiene. 
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TÍTULO: Avaliação da ação antioxidante de extratos ricos em polissacarídeos 

obtidos de fungos basidiomicetos 

Resumo 

INTRODUÇÃO: Macrofungos são recursos biológicos inexplorados e que 
apresentam diversos compostos bioativos. OBJETIVOS: Determinar a melhor 
extração, avaliar a composição dos extratos e suas bioatividades. 
METODOLOGIA: O macrofungo Calvatia bicolor foi coletado na cidade de 
Natal/RN, Brasil, e identificado pelo Prof. Dr. Iuri G. Baseia. Após seco, foi 
utilizado etanol 95% para delipidar o pó. 10g do pó delipidado foram misturadas 
a diferentes volumes de NaCl 0,25M, gerando as amostras GI 1V, GI 3V, GI 5V 
e GM 1V, GM 3V  e GM 5V . Cada uma das amostras foram submetidas a 
sonicação (~40°C, 30 min) e digestão proteolítica (NaCl 0,25 M, pH 8) com 
proteases alcalinas (60 ºC, 18 h). As três amostras foram avaliadas quantos aos 
rendimentos, composições químicas e submetidas a testes de bioatividade. 
RESULTADOS: Os extratos apresentaram rendimentos entre 138 e 431mg e a 
amostra GI 1V apresentou melhor rendimento. Os extratos apresentaram de 14 
a 51% de açúcares, de 0 a 26% de proteínas e de 0,4 a 0,7% de compostos 
fenólicos. GI 1V obteve o maior teor de açúcar. No teste de Capacidade 
Antioxidante Total, somente as amostras GMs apresentaram atividade. Já nos 
testes de atividade quelante de íons de ferro e cobre, todas apresentaram 
excelente atividade. CONCLUSÕES: Todas as amostras apresentaram 
excelentes atividades. A melhor extração está condicionada ao que se objetiva, 
já que apresentaram diferentes desempenhos frente aos testes. 
 
Palavras-chave: Fungos; Basidiomicetos; Antioxidante; Calvatia 

TITLE: Evaluation of the antioxidant action of extracts rich in polysaccharides 

obtained from basidiomycete fungi 

Abstract 

INTRODUCTION: Macrofungi are unexplored biological resources and have 
several bioactive compounds. OBJECTIVES: To determine the best extraction, 
to evaluate the composition of the extracts and their bioactivities. 
METHODOLOGY: The macrofungus Calvatia bicolor was collected in the city of 
Natal / RN, Brazil, and identified by Prof. Dr. Iuri G. Baseia. After drying, 95% 
ethanol was used to remove the powder. 10g of the delipidated powder were 
mixed at different volumes of 0.25M NaCl, generating the samples GI 1V, GI 3V, 
GI 5V and GM 1V, GM 3V and GM 5V. Each sample was subjected to sonication 
(~ 40 ° C, 30 min) and proteolytic digestion (0.25 M NaCl, pH 8) with alkaline 
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proteases (60 ° C, 18 h). The three samples were evaluated for yields, chemical 
compositions and submitted to bioactivity tests. RESULTS: The extracts showed 
yields between 138 and 431mg and the GI 1V sample showed better yield. The 
extracts showed 14 to 51% of sugars, 0 to 26% of proteins and 0.4 to 0.7% of 
phenolic compounds. GI 1V obtained the highest sugar content. In the Total 
Antioxidant Capacity test, only the GM samples showed activity. In the chelating 
activity tests of iron and copper ions, all showed excellent activity. 
CONCLUSIONS: All samples showed excellent activities. The best extraction is 
conditioned to what is intended, since they presented different performances in 
relation to the tests. 
 
Keywords: Fungi; Basidiomycetes; Antioxidant; Calvatia 
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TÍTULO: EFEITOS BIOQUÍMICOS DA EXPOSIÇÃO E DA RETIRADA DE 

SACAROSE EM FÊMEAS 

Resumo 

O transtorno de compulsão alimentar, caracterizado pelo consumo desenfreado 
e descontrolado de comida em um curto período de tempo, está relacionado com 
acometimentos, como obesidade, problemas renais, hepáticos, dentre outros. 
No presente estudo, objetivando avaliar possíveis alterações bioquímicas 
decorrentes da exposição ou retirada de sacarose, foi administrado sacarose 5% 
com exposição contínua, retirada após 5 dias (retirada curta) e retirada após 24 
dias (retirada longa) na água de 24 ratos. Os animais foram submetidos à coleta 
de sangue para posterior avaliação nos níveis de glicose, triglicerídeos, enzimas 
hepáticas e creatinina. Foi observado algumas alterações nestes índices, porém, 
nenhuma relacionada diretamente ao consumo de sacarose. 
 
Palavras-chave: Sacarose; TGO; TGP; Bioquímica; Glicose;Triglicerídeos; 

Colesterol; 

TITLE: BEHAVIORAL EFFECTS OF EXPOSURE AND WITHDRAWAL OF 

SUCHAROSE IN FEMALES 

Abstract 

Binge eating disorder, characterized by unrestrained and uncontrolled 
consumption of food in a short period of time, is related to disorders such as 
obesity, kidney and liver problems, among others. In the present study, aiming to 
assess possible biochemical changes resulting from sucrose exposure or 
withdrawal, 5% sucrose was administered with continuous exposure, withdrawn 
after 5 days (short withdrawal) and withdrawn after 24 days (long withdrawal) in 
the water of 24 rats. The animals were subjected to blood collection for further 
assessment of glucose, triglyceride, liver enzymes and creatinine levels. Some 
changes were observed in these indices, however, none directly related to the 
consumption of sucrose. 
 
Keywords: Sucrose; TGO; TGP; Biochemistry; Glucose; Triglycerides; 

Cholesterol; 
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TÍTULO: Construção dos cenários e dos mapas conceituais da tecnologia 

educativa sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem 

Resumo 

Introdução: A simulação clínica e o mapa conceitual estão inseridos no arsenal 
teórico das metodologias ativas e podem contribuir para o ensino do raciocínio 
diagnóstico. Objetivo: construir cenários de simulação clínica e mapas 
conceituais para uma tecnologia educativa sobre raciocínio diagnóstico em 
enfermagem. Metodologia: Trata-se de um estudo metodológico. Os cenários e 
os mapas conceituais a serem desenvolvidos serão usados durante a simulação 
clínica com discentes da disciplina Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem 
de uma universidade pública federal. Resultado: Os cenários de simulação 
clínica e os mapas conceituais foram construídos por um grupo de 
pesquisadores de enfermagem com expertise na temática do estudo, durante os 
meses de julho e agosto de 2019. Conclusão: Concluir-se que os cenários e os 
mapas conceituais foram passos essenciais para a aplicação futura da 
tecnologia educativa sobre raciocínio diagnóstico de enfermagem e podem 
contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. 

  

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

Enfermagem 

TITLE: Construction of educational technology scenarios and conceptual maps 

on diagnostic reasoning in nursing 

Abstract 

Introduction: Clinical simulation and the concept map are inserted in the 
theoretical arsenal of active methodologies and can contribute to the teaching of 
diagnostic reasoning. Objective: to build clinical simulation scenarios and concept 
maps for an educational technology on diagnostic reasoning in nursing. 
Methodology: This is a methodological study. The scenarios and concept maps 
to be developed will be used during the clinical simulation with students of the 
discipline Semiology and Semiotechnics of Nursing at a federal public university. 
Result: The clinical simulation scenarios and concept maps were built by a group 
of nursing researchers with expertise in the study theme, during the months of 
July and August 2019. Conclusion: Conclude that the scenarios and concept 
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maps were essential steps for the future application of educational technology on 
nursing diagnostic reasoning and can contribute to the teaching and learning 
process. 
 
Keywords: Diagnostic reasoning in nursing; Active Methodologies; Nursing 
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TÍTULO: ANÁLISE DE PROTEÍNAS EXTRAÍDAS DE SEMENTES COM 

POTENCIAL ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO 

Resumo 

Sementes são reservatórios de moléculas com grande potencial para a obtenção 
de bioprodutos e por este motivo uma especial atenção tem sido direcionada na 
busca de proteínas bioativas com ação antimetabólica e outras propriedades 
farmacológicas. Algumas sementes apresentam proteínas e peptídeos que, 
sozinhos, desempenham múltiplas funções tais como interações com 
membranas de bactérias causando disrupção, atividade fungicida e antitumoral, 
recrutamento de macrófagos e neutrófilos (uma ação definida como 
imunomodulação) e atividade hemolítica. Neste trabalho, uma prospecção de 
proteínas com atividade multifuncional foi realizada em extratos de sementes de 
quatro espécies da família Fabaceae: Senna spectabilis (Cássia-do-nordeste), 
Anadenanthera colubrina (Angico), Adenanthera pavonina (Carolina) e 
Lachesiodendron viridiflorum (Jurema-Juquiri). Os extratos foram testados com 
relação à presença de atividades antifúngicas em Candida albicans, C. tropicalis, 
C. dubliniensis, C. glabrata e C. parapsilosis. Todavia, quando testada contra as 
bactérias patogênicas Staphylococcus aureus, Escherichia coli e 
Staphylococcus aureus resistente à meticilina - MRSA, nenhuma atividade 
bactericida foi detectada. Quando a LvP foi associada aos antibióticos de 
referência, e testada novamente contra as bactérias, ela foi capaz de reduzir a 
CIM do antibiótico em até uma diluição para todas as três espécies, 
caracterizando assim uma atividade sinérgica da proteína. 
 
Palavras-chave: Sementes; Proteína; Sinergismo 

TITLE: EVALUATION OF THE PROFILE OF PROTEINS OF WILD SEEDS WITH 

ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITY 

Abstract 

Seeds are reservoirs of molecules with great potential for obtaining bioproducts 
and for this reason a special attention has been directed in the search of bioactive 
proteins with antimetabolic action and other pharmacological properties. Some 
seeds present proteins and peptides that, alone, play multiple roles such as 
interactions with bacterial membranes causing disruption, fungicidal and 
antitumor activity, recruitment of macrophages and neutrophils (an action defined 
as immunomodulation), and hemolytic activity. In the present work, a 
multifunctional activity of proteins was performed in seed extracts of four species 
of the Fabaceae family: Senna spectabilis (Cassia-do-northeast), Anadenanthera 
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colubrina (Angico), Adenanthera pavonina (Carolina) and Lachesiodendron 
viridiflorum (Jurema- Juquiri). The extracts were tested for the presence of 
antifungal activities in Candida albicans, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. glabrata 
and C. parapsilosis. However, when tested against the pathogenic bacteria 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli and methicillin resistant Staphylococcus 
aureus - MRSA, no bactericidal activity was detected. When LvP was associated 
with the reference antibiotics, and tested again against the bacteria, it was able 
to reduce the antibiotic MIC up to one dilution for all three species, thus 
characterizing a synergistic activity of the protein 
 
Keywords: Seeds; Protein; Synergism 
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TÍTULO: Avaliação do status de vitamina A em adultos de Natal-RN 

Resumo 

A deficiência de vitamina A tem se apresentado em forma de manifestações 
clínicas em diferentes lugares ao redor do mundo. Estas carências variam para 
cada tipo de população específica e sofre influência de diversos fatores, sejam 
eles questões sociais, econômicas, políticas ou de privações alimentares. 
Podendo se fazer presente de forma oculta na população, na qual mesmo com 
excesso de peso pode estar com alguma deficiência nutricional. Estudos 
mostram que a suplementação de vitamina A tem efeito positivo na prevenção 
de agravos em alguns ciclos da vida. Entretanto é sabido que as manifestações 
clínicas da carência de vitamina A podem ocorrer em todos os estágios da vida, 
é importante avaliar não só os grupos de risco, como a população em geral. Este 
trabalho visa avaliar o status de vitamina A da população adulta da cidade de 
Natal/RN. Esta avaliação se dará através da extração da vitamina A do soro de 
pessoas desta cidade, através do método de Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE). 
 
Palavras-chave: Vitamina A; Natal-RN; brazuca; CLAE; HPLC 

TITLE: Avaliação do status de vitamina A em adultos de Natal-RN 

Abstract 

Vitamin A deficiency has been present in the form of clinical manifestations in 
different places around the world. These needs vary for each type of specific 
population and are influenced by several factors, be they social, economic, 
political or food deprivation issues. Being able to be present in a hidden way in 
the population, in which even with excess weight may be with some nutritional 
deficiency. Studies show that vitamin A supplementation has a positive effect in 
preventing diseases in some life cycles. However, it is known that the clinical 
manifestations of vitamin A deficiency can occur at all stages of life, it is important 
to assess not only risk groups, but the general population. This work aims to 
evaluate the vitamin A status of the adult population in the city of Natal / RN. This 
evaluation will take place through the extraction of vitamin A from the serum of 
people in this city, using the High Performance Liquid Chromatography (CLAE) 
method. 
 
Keywords: Vitamin A; Natal-RN; Brazuca;CLAE;HPLC 
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TÍTULO: Dinâmica de vocalizações ultrassônicas neonatais em um modelo 

animal de autismo 

Resumo 

A comunicação é um comportamento conservado filogeneticamente que permite 
troca rápida e ampla de informações entre indivíduos da mesma espécie e 
espécies distintas. Um tipo de comunicação muito presente na natureza é a 
emissão de ondas mecânicas, também chamada de vocalização. A vocalização 
pode ocorrer dentro, abaixo ou acima da faixa de audição humana. Ao ultrapassa 
esse limiar, é denominada vocalização ultrassônica (USV). Ratos são animais 
que emitem USVs já nas primeiras horas de vida (chamada de alarme), com 
papel evolutivo similar ao de uma criança, os filhotes vocalizam na casa dos 40 
kHz. Na fase adulta, ocorre emissão em 22 kHz e em 55 kHz dependendo 
contexto, assumindo valências emocionais. O autismo é uma desordem do 
neurodesenvolvimento que possui como características centrais déficits na 
comunicação e na interação com o outro, por ser multifatorial, é sabido que o 
meio ambiente influencia na etiologia do transtorno. O consumo de 
anticonvulsivantes, a exemplo do ácido valproíco (VPA), durante a gravidez 
aumenta o risco de nascimento de crianças autistas por causar modificações 
epigenéticas na cromatina fetal. Para compreender os mecanismos 
neurobiológicos do autismo, Rodier et al, desenvolveu um modelo em ratos 
através da injeção intraperitoneal de VPA em fêmeas grávidas no dia gestacional 
G12.5. Dessa forma, nosso laboratório quis verificar se ocorrem mudanças no 
padrão de vocalização de ratos neonatos modelo de autismo nas idades P7, P14 
e P21. 
 
Palavras-chave: Comunicação, vocalização ultrassônica, ratos neonatos, VPA, 

autismo 

TITLE: Dynamics of neonatal ultrasonic vocalizations in an animal model of 

autism 

Abstract 

Communication is a phylogenetically conserved behavior that allows quick and 
wide exchange of information between individuals of the same and different 
species. A type of communication very present in nature is the emission of 
mechanical waves, also called vocalization. Vocalization can occur within, below 
or above the human hearing range. When its threshold is exceeded, it is called 
ultrasonic vocalization (USV). Rats are animals that emit USVs in the first hours 
of life (alarm calls), with an evolutionary role similar to a baby’s cry, the puppies 
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vocalize at around 40 kHz. In adulthood, USV emission occurs at 22 kHz and at 
55 kHz depending on the context, assuming emotional valences. Autism is a 
neurodevelopmental disorder that has deficits in communication and interaction 
with others as its centrals characteristics, for being multifactorial, it is known that 
the environment influences the etiology of the disorder. The consumption of 
anticonvulsants, such as valproic acid (VPA), during pregnancy increases the risk 
of autistic children birth by causing epigenetic changes in fetal chromatin. To 
understand the neurobiological mechanisms of autism, Rodier et al, developed a 
model in rats by intraperitoneal injection of VPA in pregnant females on the G12.5 
gestational day. Thus, our laboratory wanted to verify if there are changes in the 
vocalization pattern of neonatal rats model of autism at ages P7, P14 and P21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Communication, ultrasonic vocalization, neonatal rats, VPA, autism 
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TÍTULO: Valores de proeminência do pico cepstral em indivíduos com lesões 

benignas de laringe. 

Resumo 

Objetivo:O objetivo do estudo foi identificar os valores de Proeminência do Pico 
Cepstral Suavizado na vogal sustentada e na fala encadeada em indivíduos com 
disfonias comportamentais em comparação a indivíduos sem disfonia. 
Método:Participaram do estudo 44 indivíduos de ambos os sexos divididos em 
dois grupos, o Grupo Experimental constituído por 22 indivíduos com diagnóstico 
de nódulos. O Grupo Controle composto também por 22 indivíduos,sem queixas 
vocais.A gravação de voz foi efetuada em cabine acústica.Foi pedido a emissão 
prolongada da vogal/a/três vezes e a contagem de um a 10. Posteriormente as 
vozes foram editadas, permanecendo os três segundos mediais da emissão das 
vogais, em relação à contagem de números foram excluídos os trechos de 
silêncio e pausas respiratórias entre as emissões. Para a análise das vozes 
utilizou-se o programa PRAAT. Os resultados do CPPS foram tabulados e obtido 
o valor de média.Para a análise dos dados foi utilizado o teste estatístico T 
Pareado. Resultados: Os valores de média e desvio padrão do CPPS para o GE 
foram 13,95 (±2,65)para a vogal sustentada e 9,12(±1,74)para fala encadeada;já 
para o grupo GC foram 15,90(±2,10)para a vogal sustentada e 12,02(±3,20)para 
a vogal sustentada e 9,12(±1,74)para fala encadeada; já para o grupo GC foram 
15,90(±2,10)para a vogal sustentada e 12,02(±3,20)para fala 
encadeada.Conclusão:Na presença de disfonias comportamentais os valores 
encontram-se abaixo dos valores de CPPS para indivíduos sem queixa vocal. 
 
Palavras-chave: Voz. Disfonia. Acústica da fala. 

TITLE: Prominence values of the cepstral peak in individuals with benign 

laryngeal lesions. 

Abstract 

Objective: The objective of the study was to identify the values of the Prominence 
of the Smooth Cepstral Peak in the sustained vowel and in the chained speech 
in individuals with behavioral dysphonia compared to individuals without 
dysphonia. Method: The study included 44 individuals of both sexes divided into 
two groups, the Experimental Group consisting of 22 individuals diagnosed with 
nodules. The Control Group also consisted of 22 individuals, with no vocal 
complaints. The voice recording was made in an acoustic booth. The vowel / a / 
three times were asked for a prolonged emission and counted from one to 10. 
Subsequently, the voices were edited, remaining the three medial seconds of the 
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vowel emission, in relation to the counting of numbers, stretches of silence and 
respiratory pauses between the emissions were excluded. For the analysis of the 
voices, the PRAAT program was used. The results of the CPPS were tabulated 
and the mean value was obtained. For the data analysis, the paired T statistical 
test was used. Results: The mean and standard deviation values of the CPPS for 
the SG were 13.95 (± 2.65) for the sustained vowel and 9.12 (± 1.74) for chained 
speech; for the CG group, there were 15, 90 (± 2.10) for the sustained vowel and 
12.02 (± 3.20) for the sustained vowel and 9.12 (± 1.74) for chained speech; for 
the CG group, it was 15.90 (± 2.10) for the sustained vowel and 12.02 (± 3.20) 
for chained speech. Conclusion: In the presence of behavioral dysphonia, the 
 
Keywords: Voice. Dysphonia. Speech acoustics. 
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TÍTULO: Análise transcricional sexo específica do distúrbio depressivo maior 

Resumo 

O distúrbio depressivo maior (DDM) é um dos transtornos psiquiátricos mais 
comuns. Apesar de parecer uma doença uniforme na maneira que ela se 
manifesta, ela é heterogênea, apresentando variações de acordo com o sexo. 
Então foi feita a análise de expressão diferencial entre homens e mulheres com 
depressão. Essa expressão diferencial foi realizada em nível de gene, em nível 
de transcrito e uso diferencial de isoformas (transcript usage). As análises 
retornaram que existe diferença entre a assinatura de homens e mulheres. 
 
Palavras-chave: distúrbio depressivo maior, bioinformática, biologia de sistemas 

TITLE: Sex-specific transcriptional analysis of major depressive disorder 

Abstract 

Major depressive disorder (DDM) is one of the most common psychiatric 
disorders. Although it looks like a uniform disease in the way it manifests, it is 
heterogeneous, with variations according to sex. Then the analysis of differential 
expression was made between men and women with depression. This differential 
expression was performed at the gene level, at the transcript level and transcript 
usage. The analyzes returned that there is a difference between the signature of 
men and women. 
 
Keywords: major depressive disorder, bioinformatics, systems biology 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1145 

 

CÓDIGO: SB1181 

AUTOR: ANA CAROLINA ZIMMERMANN SIMOES 

COAUTOR: CLARA GERMANO FRANCA 

COAUTOR: MARIA CLARA PIRES LIMA 

COAUTOR: ADRIENE ALVES DE SOUZA 

ORIENTADOR: MONICA BAUMGARDT BAY 

 

 

TÍTULO: Perfil dos usuários da PrEP e incidência de sífilis nos primeiros quatro 

meses de acompanhamento 

Resumo 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria 
Treponema pallidum, altamente contagiosa. O número de casos de sífilis 
adquirida registrados no Brasil sofreu aumento de 31,8% no último ano. Existe 
uma preocupação que com o uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV 
ocorra um aumento ainda maior nos casos de sífilis devido a uma possível 
diminuição no uso de preservativo entre os usuários de PrEP. O presente estudo 
objetiva avaliar a incidência de infecção por sífilis durante uso da PrEP como 
prevenção ao HIV, durante os 4 primeiros meses de tratamento, em indivíduos 
HSH, transexuais e profissionais do sexo em acompanhamento ambulatorial no 
Hospital Estadual Giselda Trigueiro (HGT), localizado no município de Natal/RN, 
principal hospital público de doenças infectocontagiosas do estado do Rio 
Grande do Norte e primeiro centro do estado a implementar o serviço de 
Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP HIV). 
 
Palavras-chave: PrEP ; HIV ; SÍFILIS ; IST 

TITLE: Syphilis incidence in the first four months of PrEP use and users profile 

Abstract 

Syphilis is a highly contagious sexually transmissible infection (STI) caused by 
the Treponema pallidum bacteria. The number of acquired syphilis cases in Brazil 
increased by 31,8% on the last year. There’s a concern that the use of pre-
exposure prophylaxis (PrEP) to HIV would increase the number of syphilis cases 
even further due to a possible decrease in preservative use among PrEP patients. 
This study aims to evaluate the incidence of infection by syphilis during PrEP use 
as a prevention method to HIV, during the first 4 months of treatment, on HSH 
individuals, transexuals and sex workers in outpatient follow-up in the Hospital 
Estadual Giselda Trigueiro (HGT, located in the city of Natal/RN, the main public 
hospital of infectious deseases of the state of Rio Grande do Norte and first state 
center to implement the Pre-Exposure Prophylaxis to HIV (PrEP HIV). 
 
Keywords: PrEP ; HIV ; Syphilis ; STI 
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TÍTULO: SOLOS ARQUEOLÓGICOS DA CAATINGA 

Resumo 

Múltiplas ondas de dispersão povoaram a América do Sul durante o final do 
Pleistoceno e o início do Holoceno. A arte e os artefatos rupestres mais antigos 
da Caatinga datam de 10.000 anos AP. Além disso, não há registro de atividades 
ancestrais em solos da Caatinga. Quatro perfis foram retirados, descritos e 
classificados em locais com um grande número de artefatos espalhados pela 
superfície e / ou arte rupestre. Mais cinco perfis foram descritos para representar 
o solo sem influência antrópica. Os solos são rasos e a transição entre os 
horizontes foi predominantemente clara ou abrupta. Os antrossolos na Caatinga 
têm valor e croma semelhantes aos horizontes antrópicos descritos nas terras 
escuras amazônicas. Os perfis são fortemente ácidos a levemente alcalinos e 
predominantemente possuem saturação por bases acima de 50% em todos os 
horizontes. Os antrossolos na Caatinga têm até 6 e 544 vezes, respectivamente, 
mais carbono orgânico e fósforo no solo em comparação com solos adjacentes 
sem influência antrópica. Além da ilita e da caulinita, a apatita e a calcita 
compõem as frações argila e silte e confirmam a influência humana na formação 
do solo. A datação por radiocarbono e termoluminescência indicam que os 
antrossolos na Caatinga são contemporâneos da maioria das terras escuras 
amazônicas. 
 
Palavras-chave: Solo – Arqueológico – Caatinga 

TITLE: ARCHAEOLOGICAL SOILS OF CAATINGA 

Abstract 

Multiple waves of dispersion populated South America throughout the late 
Pleistocene and early Holocene. The oldest rock art and artifacts in Caatinga are 
dated from 10,000 BP. Besides that, there is no register of ancient activities in 
soils in Caatinga. Four pedons were taken, described and classified in sites with 
a high number of artifacts littering the surface and/or rock art. Five more pedons 
were described to represent soil without anthropic influence. Soils are shallow 
and transition between horizons was predominantly clear or abrupt. Anthrosols in 
Caatinga have value and chroma similar to the anthropic horizons described in 
Amazonian dark earths. The pedons are strongly acid to slightly alkaline and 
predominantly have base saturation above 50% in all horizons. Anthrosols in 
Caatinga have up to 6 and 544 times, respectively, more soil organic carbon and 
phosphorus compared to adjacent soils without anthropic influence. Besides illite 
and kaolinite, apatite and calcite compose the clay and silt fractions and confirm 
the human influence in soil formation. Radiocarbon and thermoluminescence 
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dating indicate that Anthrosols in Caatinga are contemporaneous to the majority 
of Amazonian dark earths. 
 
Keywords: SOIL – ARCHAELOGICAL - CAATINGA 
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TÍTULO: Alelopatia inter e intraespecífica de Acacia mangium sobre sementes 

de Pityrocarpa moniliformis e de sementes da própria A. mangium 

Resumo 

Acácia mangium é nativa da Austrália, conhecida popularmente por acácia 
australiana, e possui utilização na obtenção de energia e celulose. Devido a sua 
tolerância a solos pobres é bastante utilizada em recuperação de áreas 
degradadas. No entanto incluir plantas exóticas em uma nova comunidade pode 
resultar em interações complexas com espécies nativas ou ate mesmo com o 
desenvolvimento da própria. Por isso faz-se necessário o estudo desses reflexos 
em espécies nativas como Pityrocarpa moniliformis, conhecida popularmente 
como Catanduva, nativa da Caatinga usada em reflorestamento. As influências 
no desenvolvimento de plantas,pode se dar por meio dos metabólitos 
secundários (alopáticos) produzidos pelo vegetal podendo influenciar desde a 
germinação da semente. Com intuito de analisar os efeitos alopático da A. 
mangium na germinação de sementes de P. moniliformis e na própria A. 
mangium foram preparados extratos aquosos a partir de folhas desidratadas de 
A. mangium nas concentrações: 25,50, 75 e 100 g.L-1 e o tratamento controle 
apenas com água destilada. As sementes submetidas a germinação em papel 
previamente umedecidos com os extratos. Para análise dos resultados foi 
aplicado o teste de Tukey ao nível de probabilidade (p<5%).Obtendo as 
seguintes variáveis: Porcentagens de germinação de sementes , índice de 
velocidade de germinação, plântulas anormais, plântulas mortas, comprimento 
da parte aérea, comprimento da raiz.Dos resultados conclui-se que não houve 
efeito alelopatico 
 
Palavras-chave: Sementes florestais, efeito alelopático, aleloquímicos, Caatinga. 

TITLE: Inter and intraspecific allelopathy of Acacia mangium on seeds of 

Pityrocarpa moniliformis and seeds of A. mangium itself 

Abstract 

Mangium acacia is native to Australia, popularly known as Australian acacia, and 
is used to obtain energy and cellulose. Due to its tolerance to poor soils, it is 
widely used in the recovery of degraded areas. However, including exotic plants 
in a new community can result in complex interactions with native species or even 
with the development of their own. That is why it is necessary to study these 
reflexes in native species such as Pityrocarpa moniliformis, popularly known as 
Catanduva, native to the Caatinga used in reforestation. Influences on plant 
development can occur through secondary (allopathic) metabolites produced by 
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the plant, which can influence from seed germination. In order to analyze the 
allopathic effects of A. mangium on the germination of P. moniliformis seeds and 
on A. mangium itself, aqueous extracts were prepared from dehydrated leaves of 
A. mangium in the concentrations: 25.50, 75 and 100 gL- 1 and control treatment 
with distilled water only. The seeds submitted to germination on paper previously 
moistened with the extracts. To analyze the results, the Tukey test was applied 
at the probability level (p <5%), obtaining the following variables: Percentages of 
seed germination, germination speed index, abnormal seedlings, dead seedlings, 
length of the aerial part, length From the results it can be concluded that there 
was no allelopathic effect 
 
Keywords: Forest seeds, allelopathic effect, allelochemicals, Caatinga. 
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TÍTULO: Análise de fatores associados à implantação da gestão de riscos 

assistenciais em hospitais 

Resumo 

Para promover o fortalecimento da segurança do paciente, tem sido 
recomendado que os sistemas e serviços de saúde implantem práticas de gestão 
de riscos e gestão da qualidade. O questionário AGRASS (Avaliação da Gestão 
de Riscos Assistenciais em Serviços de Saúde) foi proposto numa colaboração 
entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), com o objetivo de facilitar as auditorias e 
inspeções sanitárias realizadas no contexto brasileiro. O objetivo deste trabalho 
foi realizar a descrição do grau de implantação das práticas de gestão de riscos 
e analisar os fatores contextuais associados à implantação das práticas de 
gestão de riscos em hospitais brasileiros. O Questionário AGRASS foi aplicação 
em 52 hospitais brasileiros. Os resultados indicam que a média da implantação 
da gestão de riscos assistenciais nesses hospitais é de 63.5%. Dentre as 
instituições avaliadas, 71,2% possuem gestão da qualidade, 61,5% possuem 
gerência de riscos e 26,9% têm selo de acreditação. Ocorreu uma associação 
positiva das variáveis institucionais Possui Gestão de qualidade, Possui 
Gerência de risco, Possui Selo de Acreditação e o Número de Leitos de UTI, com 
a implementação da gestão de risco assistenciais em hospitais por meio da 
Regressão logística, método Backward Stepwise 
 

  

 
Palavras-chave: Gestão de Risco ; Segurança do Paciente ; Qualidade em 

Saúde 

TITLE: Analysis of factors associated with the implementation of care risk 

management in hospitals 

Abstract 

 

To promote the strengthening of patient safety, it has been recommended that 
health systems and services implement risk management and quality 
management practices. The AGRASS questionnaire (Health Care Risk 
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Management Assessment in Health Services) was proposed in a collaboration 
between the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) and the Pan 
American Health Organization (PAHO), in order to facilitate audits and health 
inspections carried out in the Brazilian context. The objective of this work was to 
describe the degree of implementation of risk management practices and to 
analyze the contextual factors associated with the implementation of risk 
management practices in Brazilian hospitals. The AGRASS Questionnaire was 
applied in 52 Brazilian hospitals. The results indicate that the average 
implementation of care risk management in these hospitals is 63.5%. Among the 
institutions evaluated, 71.2% have quality management, 61.5% have risk 
management and 26.9% have an accreditation seal. There was a positive 
association of institutional variables It has quality management, it has risk 
management, it has an accreditation seal and the number of ICU beds, with the 
implementation of care risk management in hospitals through logistic regression, 
Backward Stepwise method 

 
 
Keywords: Risk management ; Patient safety ; Quality in Health 
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TÍTULO: HISTÓRICO DE ENFERMAGEM VOLTADO PARA O ATENDIMENTO 

A PESSOAS VIVENDO COM AIDS: SCOPING REVIEW 

Resumo 

Os primeiros casos de AIDS no Brasil são datados da década de 80, estima-se 
que mais de 34 milhões de pessoas vivem com a doença no mundo. Segundo o 
boletim epidemiológico de 2019, no Brasil, cerca de 37.161 casos foram 
notificados. Em virtude desse aumento no número de casos da doença surge a 
necessidade de um cuidado mais complexo e holístico ao paciente vivendo com 
AIDS. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), em particular 
Processo de Enfermagem (PE) é um instrumento que orienta o cuidado 
profissional de enfermagem e a documentação de sua prática. A teoria de Wanda 
Horta “Teoria das necessidades humanas básicas”. Tendo como objetivo a 
identificação na literatura os itens do Histórico de Enfermagem para pessoas 
vivendo com AIDS. A Construção do instrumento com o HE foi realizada a partir 
de um scoping review com base nas recomendações PRISMA-ScR. Foram 
encontradas 193.190 publicações que após leituras de títulos, resumos e alguns 
na íntegra, foram selecionados 15 estudos para compor o instrumento. Através 
dos resultados obtidos com a análise desses artigos foram elencadas as 
necessidades mais recorrentes para constituir o instrumento, sendo elas 
categorizadas em: 1. Identificação, 2. História Clínica, 3. Necessidades 
Psicobiológicas, 4. Necessidades psicossociais, 5. Necessidades Espirituais e 6. 
Exames Laboratoriais. O HE construído e implantado se configura como uma 
importante ferramenta para a continuidade e integralidade do cuidado em 
enfermagem. 
 
Palavras-chave: Processo de Enfermagem, AIDS, Necessidades Humanas 

Básicas 

TITLE: NURSING HISTORIC AIMED AT THE CARE OF PEOPLE LIVING WITH 

AIDS: SCOPING REVIEW 

Abstract 

The first AIDS cases in Brazil date from the 1980s, it is estimated that more than 
34 million people live with the disease in the world. According to the 2019 
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epidemiological bulletin, in Brazil, about 37,161 cases were reported. Due to this 
increase in the number of cases of the disease, there is a need for more complex 
and holistic care for patients living with AIDS. The Systematization of Nursing 
Care (SNC), in particular the Nursing Process (NP) is an instrument that guides 
professional nursing care and the documentation of its practice. Wanda Horta's 
theory “Theory of basic human needs”. With the objective of identifying in the 
literature the items of the Nursing History for people living with AIDS. The 
construction of the instrument with the NH was performed from a scoping review 
based on the PRISMA-ScR recommendations. 193,190 publications were found 
that after reading the titles, abstracts and some in full, 15 studies were selected 
to compose the instrument. Through the results obtained with the analysis of 
these articles, the most recurring needs to constitute the instrument were listed, 
being categorized into: 1. Identification, 2. Clinical History, 3. Psychobiological 
Needs, 4. Psychosocial Needs, 5. Spiritual Needs and 6 Laboratory exams. The 
NH built and implemented is an important tool for the continuity and integrality of 
nursing care. 
 
Keywords: Nursing Process, AIDS, Basic Human Needs 
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TÍTULO: Prevalência e 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 caracterizada pelo conjunto de 3 ou mais doenças 
crônicas-degenerativas que acometem o sistema cardiovascular. Os professores 
são susceptíveis a desenvolvê-la devido a sua rotina desgastante. Este estudo 
teve como objetivo investigar a prevalência dos fatores de risco cardiovasculares 
e SM em docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 
obtenção dos dados se deu por meio de quatro questionários online validados, 
a avaliação física, para coleta de dados antropométricos, dados bioquímicos e 
aferição de pressão arterial. Foi apurado que 6 professores (7,6%) se enquadram 
na SM, e que 16,4% (N=80) eram obesos, evidenciados pelo valor do IMC>30 
k/m2. Cerca de 29,7% (N=47) das professoras apresentaram valores de CC 
>88cm e 12% dos professores (N=33) CC >102cm. Somado a isso, foi 
evidenciado que 15,5% (N=77) dos docentes eram hipertensos com valores de 
pressão arterial >130/80 mmHg, apenas 12,5% da nossa amostra (N=48) 
apresentaram glicemia em jejum >100 mg/dL. Foi evidenciada uma média de 
56,9 (N=33) do colesterol HDL, dentre os quais 30% dos homens (N=10) tinham 
HDL<40 mg/dL e 13% das mulheres (N=23) HDL <50 mg/dL. Enquanto que, o 
colesterol LDL observou que 37,5% dos docentes (N=41) tinham valores > 130 
mg/dL. Deparou-se que 19,5% dos participantes (N= 41) apresentaram valores 
de triglicerídeos superiores a 150 mg/dL. Por fim, notou-se a correlação da SM 
com os fatores estressores vivenciados pelos docentes da UFRN. 
 
Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Estresse. Docente. Doenças 

Cardiovasculares. 

TITLE: PREVALENCE OF RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR 

DISEASES AND METABOLIC SYNDROMES IN PROFESSORS AT THE 

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

Metabolic syndrome (MS) is characterized by a group of three or more chronic 
degenerative diseases that affect cardiovascular system. Professors are 
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susceptibility to develop it due to its stressful routine. This study aimed to 
investigate the prevalence of cardiovascular risk factors and metabolic syndrome 
in professors at the Federal University of Rio Grande do Norte. Acquisition data 
was made by four validated online questionnaires; physical evaluation for 
anthropometric data collection, biochemical data and blood pressure measure. It 
was found that 6 professors (7,6%) fit in MS, and 16,4% (N=80) are obese, 
evidenced by BMI value >30 k/m2. Close to 29,7% (N=47) of womens presented 
values of WC ≥88cm (± 34,7 inches), and 12% the mens (N=33) ≥102cm (± 40.2 
inches). Added to this, it was evident that 15,5% (N=77) of professors was 
hypertensive with high blood pressure value >130/85 mmHg. Just 12,5% of our 
sample (N=48) showed fasting glucose >100 mg/dL. It was observed an 
averaged for 56,9 ± 9,9 mg/dL (N=33) in cholesterol HDL, of which, 30% in the 
mans (N=10) had HDL <40 mg/dL and 13% in the womans (N=23) HDL <50 
mg/d. Whereas, in cholesterol LDL was observed that 37,5% of professors 
(N=41) has value > 130 mg/dL. Has found that 19,5% of participants (N= 41) 
showed triglycerides with values more than 150 mg/dL. In that way, it was 
possible to correlate the MS with stressors experienced by UFRN’s professors. 
 
Keywords: Metabolic Syndrome. Stress. Professor. Cardiovascular diseases. 
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TÍTULO: Dificuldades enfrentadas por profissionais de enfermagem no cuidado 

aos recém-nascidos em uso de fototerapia. 

Resumo 

Este artigo consiste na exploração do conhecimento dos profissionais de 
enfermagem no cuidado ao recém-nascido com icterícia neonatal em fototerapia 
de modo a identificar suas principais dificuldades no processo. A coleta de 
dados, realizada através de questionário fechado, foi realizada em uma 
maternidade pública da cidade do Natal/RN e envolveu 98 profissionais de 
enfermagem, entre técnicos de enfermagem e enfermeiros. Os resultados 
obtidos demonstraram um conhecimento teórico relativamente baixo, 
principalmente nas questões voltadas ao manuseio dos diferentes equipamentos 
de fototerapia presentes na instituição, bem como dos fatores que alteram a 
efetividade da terapêutica. Além disso, constatou-se uma padronização nas 
respostas dos profissionais em relação a vestimenta a ser utilizada pelos recém-
nascidos durante o procedimento e uma média de acertos maior nas questões 
referentes a possíveis complicações. Diante disso, o estudo aponta para a 
necessidade da realização de educação permanente junto aos profissionais 
envolvidos nos cuidados em fototerapia, de modo a reduzir os riscos de 
complicações para os pacientes e maximizar a efetividade da terapêutica. 

 
Palavras-chave: fototerapia; cuidado de enfermagem; icterícia neonatal 

TITLE: Difficulties faced by nursing professionals in caring for newborns using 

phototherapy 

Abstract 

This article consists in exploring the knowledge of nursing professionals in the 
care of newborns with jaundice in phototherapy in order to identify their main 
difficulties in the process. The data collection, done through a closed 
questionnaire, was done in a public maternity hospital in the city of Natal/RN and 
involved 98 nursing professionals, among nursing technicians and nurses. The 
results obtained demonstrated a relatively low theoretical knowledge, mainly in 
the questions directed to the handling of the different phototherapy equipment 
present in the institution, as well as the factors that alter the effectiveness of the 
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therapy. Moreover, it was verified a standardization in the answers of the 
professionals in relation to the clothes to be used by the newborns during the 
procedure and a bigger average of hits in the questions referring to possible 
complications. Therefore, the study points to the need for permanent education 
of professionals involved in phototherapy care, in order to reduce the risks of 
complications for patients and maximize the effectiveness of therapy. 
 
Keywords: phototherapy; nursing care; neonatal jaundice. 
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TÍTULO: Comunicação receptiva de pré-escolares pré-termo e a termo durante 

o segundo ano de vida 

Resumo 

Introdução: A linguagem é composta por regras especificas, para que o sistema 
possa ser entendido por seus falantes durante a comunicação. Quando falamos 
de linguagem receptiva estamos no âmbito da compreensão que a criança 
possui da linguagem a qual foi exposta. A linguagem receptiva envolve a 
entonação, contexto, melodia. Para avaliação do desenvolvimento das crianças 
pequenas, podemos usar a escala Bayley III que é dividida em cinco áreas: 
cognição, linguagem, motor, comportamento adaptativo e aspectos 
socioemocionais. Objetivo: Comparar o desempenho de pré-escolares nascidos 
prematuros e a termo no subteste de comunicação receptiva da escala de 
linguagem da Bayley III. Metodologia: A amostra foi composta por 36 pré-
escolares pré-termo e 27 pré-escolares a termo de ambos os gêneros, com idade 
entre 18 e 36 meses. Para avaliar o desenvolvimento de linguagem foi aplicado 
o subteste da Bayley III, que inclui habilidades de comunicação receptiva e 
expressiva. A aplicação e análise foram realizadas conforme as instruções do 
instrumento e que para os pré-escolares nascidos prematuros até 24 meses a 
idade foi corrigida. Resultado: O desempenho dos grupos não diferiu no subteste 
de comunicação receptiva da Bayley III. Conclusão: Os pré-escolares pré-termo 
e a termo quando comparados os resultados do subteste de comunicação 
receptiva da Bayley III não apresentaram diferenças significativas de alteração 
entre os grupos. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Palavras-chave: Pré-termo, testes de linguagem, atraso da linguagem, Fator de 

Risco. 
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TITLE: Receptive communication of preterm and term preschoolers during the 

second year of life 

Abstract 

Introduction: The language is made up of specific rules, so that the system can 
be understood by its speakers during communication. When we speak of 
receptive language we are within the scope of the child's understanding of the 
language to which it was exposed. Receptive language involves intonation, 
context, melody. To assess the development of young children, we can use the 
Bayley III scale, which is divided into five areas: cognition, language, motor, 
adaptive behavior and socioemotional aspects. Objective: To compare the 
performance of preterm and full-term preschoolers in the receptive 
communication subtest of the Bayley III language scale. Methodology: The 
sample consisted of 36 pre-term preschoolers and 27 full-term preschoolers of 
both genders, aged between 18 and 36 months. To assess language 
development, the Bayley III subtest was applied, which includes receptive and 
expressive communication skills. The application and analysis were performed 
according to the instructions of the instrument and that for preschoolers born 
prematurely up to 24 months old age was corrected. Result: The groups' 
performance did not differ in the Bayley III receptive communication subtest. 
Conclusion: Pre-term and full-term preschoolers when comparing the results of 
the Bayley III receptive communication subtest did not show significant 

differences in alterations between groups.  
 

 
 

 
 
Keywords: Infant, Premature, Language Tests, Language Development, Risk 

Factors 
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TÍTULO: PRODUÇAO, VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE AS 

PRÁTICAS CORPORAIS NA NATUREZA: UMA COMPREENSÃO 

FENOMENOLÓGICA 

Resumo 

 

O corpo é o centro a experiência humana, portanto é criador de sensações, 
sentimentos e sentidos polimorfos. O presente estudo se baseia nas concepções 
fenomenológicas de Merleau-Ponty (1956-1959) sobre corpo e natureza, 
agregando a essa correlação os estudos da ecologia corporal que é, acima de 
tudo, uma atitude ética, uma maneira de ser e de existir do corpo pela e para a 
natureza. Assim, utilizando os recursos imagéticos, a pesquisa objetiva a 
produção, validação e avaliação de um vídeo educativo sobre oe esportes da 
natureza e a ecologia corporal como conhecimento sociocultural no campo da 
Educação Física. 

 
 
Palavras-chave: Corpo; Ecologia corporal; Validação; Vídeo 

TITLE: PRODUCTION, VALIDATION AND EVALUATION OF A VIDEO ABOUT 

SPORTS NATURE: A PHENOMENOLOGICAL UNDERSTANDING 

Abstract 

 

The body is the center of human experience, so it creates sensations, feelings 
and polymorphic feelings. The present study is based on Merleau-Ponty's (1956-
1959) phenomenological conceptions about body and nature, adding to this 
correlation the studies of body ecology which is an attitude, a way of being and 
existing of the body by and for nature. Thus, using imagery resources, the 
research aims at producing, validating and evaluating an educational video on 
body practices in nature and body ecology as sociocultural knowledge in the field 
of Physical Education. 

 
 
Keywords: Body; Body ecology; Validation; Video 
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TÍTULO: HOMICÍDIOS FEMININOS NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A violência sempre esteve presente na trajetória da humanidade, no entanto o 
seu aumento em grande magnitude nos últimos tempos tem sido observado, 
caracterizando-a como problema social e de Saúde Pública. Nesse contexto, o 
presente estudo tem por objetivo estimar as taxas corrigidas de homicídios 
femininos e apresentar o perfil desses óbitos nas regiões de saúde do Rio 
Grande do Norte no período de 2000 a 2017. Trata-se de um estudo ecológico 
de tendência temporal por agressão em mulheres nas regiões de saúde do 
estado do Rio Grande do Norte, no período de 2000 a 2017, na faixa de 10 a 80 
e mais anos. A análise de tendência foi realizada por estimativas de modelos de 
regressão da série alisada pela média móvel centrada em 3 termos. Considerou-
se tendência significativa quando o p-valor ≤ 0,05. Após a correção dos dados, 
quatro regiões de saúde destacaram-se com aumento, sendo elas: Santa Cruz 
(97,43%), João Câmara (95%), Mossoró (86,96%) e Pau dos Ferros (86,26%). 
Todas as regiões de saúde apresentam taxa média superior a 5,0 óbitos por 
100.000 mulheres. A maioria dos eventos ocorreram em mulheres solteiras, 
casadas, de cor parda, no ambiente domiciliar e em vias públicas, sendo os 
principais meios de perpetração a arma de fogo e os objetos cortantes 
penetrantes. As estimativas encontradas neste estudo tendem a ser mais 
precisas do que as que foram eventualmente encontradas em outros estudos, 
em virtude da correção dos dados de Evento Cuja Intenção é Indeterminada 
(ECI). 
 
Palavras-chave: Feminicídio. Violência de Gênero. Estudos Ecológicos. 

TITLE: FEMALE HOMICIDES IN THE HEALTH REGIONS OF THE STATE OF 

RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Violence has always been present in the trajectory of humanity, however its 
increase in great magnitude in recent times has been observed, characterizing it 
as a social and public health problem. In this context, the present study aims to 
estimate the corrected rates of female homicides and to present the profile of 
these deaths in the health regions of Rio Grande do Norte in the period from 2000 
to 2017. It is an ecological study of temporal tendency for aggression in women 
in the health regions of the state of Rio Grande do Norte, in the period from 2000 
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to 2017, in the range of 10 to 80 and more years. The trend analysis was 
performed by estimates of regression models of the series smoothed by the 
moving average centered on 3 terms. A significant trend was considered when 
the p-value ≤ 0.05. After correcting the data, four health regions stood out with an 
increase, namely: Santa Cruz (97.43%), João Câmara (95%), Mossoró (86.96%) 
and Pau dos Ferros (86.26%). All health regions have an average rate greater 
than 5.0 deaths per 100,000 women. Most of the events occurred to single, 
married, brown women in the home and public roads, the main means of 
perpetration being the firearm and sharp objects. The estimates found in this 
study tend to be more accurate than those that were eventually found in other 
studies due to the correction of data whose Event Intention is Undetermined 
(ECI). 
 
Keywords: Feminicide. Gender Violence. Ecological Studies. 
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TÍTULO: Distribuição espaço temporal e avaliação de interação antrópica em 

tartarugas marinhas da Bacia Potiguar 

Resumo 

O presente trabalho apresenta resultados no projeto de pesquisa intitulado 
“Distribuição espaço temporal e avaliação de interação antrópica em tartarugas 
marinhas da Bacia Potiguar” coordenado pela orientadora Dra. Simone Almeida 
Gavilan no Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados, lotado no 
Departamento de Morfologia da UFRN. Foram avaliados exemplares de 
tartarugas marinhas, encalhadas mortas, ou que vieram á óbito na Base de 
Reabilitação do Projeto Cetáceos da Costa Branca-UERN, com o objetivo de 
avaliar aspectos relacionados à ocorrência e impactos antrópicos sofridos por 
esses animais. Os dados foram coletados a partir de monitoramento de praia 
diário e os animais foram necropsiados, dependendo do estado da carcaça, para 
avaliação da causa mortis. No período entre 01/08/2019 a 30/06/2020 foi 
verificada a ocorrência de encalhe de 617 tartarugas marinhas na Costa Branca, 
pertencentes à quatro espécies, com predomínio de Chelonia mydas (Tartaruga-
verde), todas em risco de extinção (IUCN, 2015) O período de maior registro de 
encalhes foi nos meses de julho e setembro de 2019, nos município de Aracati 
e Areia Branca. Verificou-se predomínio de encalhes de fêmeas imaturas pré 
pubescentes, que possuíam alimentação composta por vegetais e invertebrados. 
Evidências de interações antrópicas foram identificadas como causa mortis em 
óbitos, categorizadas como corte por objeto cortante, emalhe em redes de pesca, 
colisão com hélice e ingestão de lixo. 
 
Palavras-chave: Encalhe; Quelonios; resíduos sólidos; Litoral potiguar; 

TITLE: Temporal space distribution and anthropic interaction assessment in sea 

turtles in the Potiguar Basin 

Abstract 

 

This work is a result of the research project entitled “Space-temporal distribution 
and assessment of anthropic interaction in sea turtles of the Potiguar Basin” 
coordinated Dr. Simone Almeida Gavilan of the Vertebrate Morphophysiology 
Laboratory, located in the Department of Morphology at UFRN. Specimens of 
either stranded sea turtles or that have died in the Rehabilitation Base of the 
Cetacean Project of Costa Branca were assessed aiming to evaluate the aspects 
related to its occurrence and to the anthropic impacts suffered by these animals. 
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The data was collected from diary beach monitoring. Animals were necropsied 
according to the state of the carcass to assess the cause of death. Within the 
period between 01/08/2019 to 06/30/2020 it was observed the occurrence of 617 
stranded sea turtles on the White Coast belonging to four species, with a 
predominance of Chelonia mydas (Green turtle), all of which are at risk of 
extinction (IUCN, 2015). The period of greatest stranding occurrence was in July 
and September, 2019, in the municipalities of Aracati and Areia Branca. Among 
all stranding, there was a predominance of immature pre-pubescent females, 
who had feeding habits composed of vegetables and invertebrates. It was 
identified evidences of anthropic interactions as causa mortis, categorized as 
cuts by sharp objects, imprisonment in fishing nets, collision with propellers, and 
ingestion of garbage. 

 
 
Keywords: Stranding; Chelonian; solid waste; Potiguar coast; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1165 

 

CÓDIGO: SB1208 

AUTOR: RAWENY THAYNA GOMES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: EGMAR LONGO HULL 

 

 

TÍTULO: SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA: IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

MODELO DE INTERVENÇÃO INOVADOR E ABRANGENTE CENTRADO NA 

CIF 

Resumo 

 

Introdução: Existe grande desafio quanto ao grupo de crianças com a Síndrome 
Congênita do Zika (SCZ), no que diz respeito ao tipo de intervenção em 
reabilitação que as crianças vêm recebendo. Mapear as intervenções é um 
passo primordial para garantir uma formação sólida dos profissionais de saúde 
em centros de reabilitação que prestam assistência às crianças com SCZ. 
Método: Estudo transversal, com dados obtidos através de questionário online, 
composto por questões objetivas e subjetivas. O questionário foi inserido em 
uma plataforma universal específica para criação e aplicação de questionários 
eletrônico e encaminhado via e-mail, para profissionais da saúde que atuem na 
reabilitação de crianças com SCZ. Resultados e discussão: Durante Setembro 
de 2019 a junho de 2020 foram coletadas 116 respostas no questionário online, 
em que 99.2% concordaram em participar desta pesquisa (78 Fisioterapeuta e 
37 Terapeutas Ocupacionais). Desses profissionais, 67% não utilizam a CIF 
durante a avaliação e intervenção de crianças com SCZ, 31.3% (5) referem 
realizar atendimentos mistos (em grupo e individual). Conclusões: Trata-se de 
primeira iniciativa com o intuito de mapear praticas de reabilitação para crianças 
com SCZ, portanto faz-se necessário ampliar o estudo através da incorporação 
de mais profissionais, assim como o desenvolvimento de estratégias de 
capacitação de recursos humanos para a implementação de modelos de 
reabilitação baseados em evidencia para crianças com SCZ. 

 
 
Palavras-chave: síndrome congênita de zika; CIF; crianças com deficiência. 

TITLE: CONGENITAL ZIKA SYNDROME: IMPLEMENTATION OF AN 

INNOVATIVE AND COMPREHENSIVE INTERFERENCE MODEL FOCUSED 

ON CIF 

Abstract 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1166 

 

Introduction: There is a great challenge regarding the group of children with 
Congenital Zika Syndrome (SCZ), with regard to the type of rehabilitation 
intervention that children have been receiving. Mapping interventions is an 
essential step to ensure solid training of health professionals in rehabilitation 
centers that provide assistance to children with SCZ. Method: Cross-sectional 
study, with data obtained through an online questionnaire, composed of objective 
and subjective questions. The questionnaire was inserted in a specific universal 
platform for the creation and application of electronic questionnaires and sent via 
e-mail, to health professionals who work in the rehabilitation of children with SCZ. 
Results and discussion: During September 2019 to June 2020, 116 responses 
were collected in the online questionnaire, in which 99.2% agreed to participate 
in this research (78 Physiotherapists and 37 Occupational Therapists). Of these 
professionals, 67% do not use the ICF during the assessment and intervention of 
children with SCZ, 31.3% (5) report performing mixed care (in group and 
individual). Conclusions: This is the first initiative in order to map rehabilitation 
practices for children with SCZ, therefore it is necessary to expand the study by 
incorporating more professionals, as well as the development of human 
resources training strategies for the implementation of evidence-based 
rehabilitation models for children with SCZ. 

 
 
Keywords: congenital zika syndrome; ICF; children with disabilities. 
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TÍTULO: PICS NA VILA - ATENÇÃO HUMANIZADA PARA A PROMOÇÃO DA 

SAÚDE E BEM-ESTAR DA PESSOA IDOSA: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Resumo 

A implementação das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde como 
recurso terapêutico baseado no cuidado integral e humanizado vem sendo 
gradativamente inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS). Tais práticas 
envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de 
prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias de baixo 
custo, eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o 
meio ambiente e a sociedade. Este trabalho tem uma finalidade social e 
desenvolve uma programação terapêutica para a promoção da saúde e bem–
estar da comunidade da Vila de Ponta Negra. A referida programação é 
composta de encontros quinzenais com a realização de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde que atendem às necessidades da população com 
faixa etária a partir dos 65 anos, adscrita à Unidade Básica de Saúde da Vila de 
Ponta Negra, localizada na cidade de Natal-RN, possibilitando ao indivíduo a 
aquisição de autonomia para desenvolver a capacidade de autocuidado. Para 
tanto, são realizadas atividades como: exercícios de alongamentos, 
automassagem, técnicas de relaxamento, yoga, meditação, cantoterapia, 
musicoterapia, danças circulares, palestras educativas e vivências lúdicas. Os 
encontros tem ênfase na promoção da saúde, na prevenção dos desequilíbrios 
energético-funcionais e/ou redução das limitações existente, viabilizando um 
estado de bem-estar integral a pessoa idosa. 
 
Palavras-chave: Práticas Integrativas. Bem-estar. Promoção da Saúde. Saúde 

do Idoso. 

TITLE: PICS NA VILA - HUMANIZED ATTENTION FOR THE PROMOTION OF 

HEALTH AND WELL-BEING OF ELDERLY PEOPLE: EXPERIENCE REPORT. 

Abstract 

 

The implementation of Integrative and Complementary Health Practices as a 
therapeutic resource based on comprehensive and humanized care has been 
gradually inserted into the Sistema Único de Saúde (SUS). Such practices 
involve approaches that seek to stimulate the natural mechanisms for preventing 
injuries and recovering health through low-cost, effective and safe technologies, 
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with an emphasis on welcoming listening, the development of the therapeutic 
bond and the integration of the human being with the environment. environment 
and society. This work has a social purpose and develops a therapeutic program 
to promote the health and well-being of the Vila de Ponta Negra community. Said 
schedule consists of biweekly meetings with the completion of Integrative and 
Complementary Health Practices that meet the needs of the population aged over 
65, assigned to the basic health unit of the Vila de Ponta Negra, located in the 
city of Natal -RN, enabling the individual to acquire autonomy to develop the 
capacity for self-care. To this end, activities are carried out such as: stretching 
exercises, self-massage, relaxation techniques, yoga, meditation, singing 
therapy, music therapy, circular dances, educational lectures and playful 
experiences. The meetings have an emphasis on health promotion, prevention 
of energy-functional imbalances and/or reduction of existing limitations, enabling 
a state of integral well-being for the elderly. 

 
 
Keywords: Integrative Practices. Well-being. Promotion of Health. Elderly Health 
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TÍTULO: Autocuidado de usuários com Doenças Crônicas não Transmissíveis 

na Atenção Primária à Saúde. 

Resumo 

 

O perfil epidemiológico da sociedade atual, passa por mudanças relacionadas à 
transição demográfica. À medida que os padrões de morbimortalidade se 
modificam e ocorre um aumento na expectativa de vida, observa-se um 
incremento das doenças crônicas. O autocuidado, por sua vez, é a forma como 
a população estabelece e mantém sua própria saúde, e como previne e lida com 
as doenças. Este estudo objetiva verificar como os usuários da Atenção Primária 
à Saúde percebem o autocuidado relacionado às doenças crônicas não 
transmissíveis. Estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, 
realizado com usuários adultos e idosos cadastrados em uma Unidade de Saúde 
da Família no município de Natal, Rio Grande do Norte. Utilizou-se um 
instrumento validado aplicado por meio de entrevista. A pesquisa encontra-se 
em curso, apresenta resultados parciais de um total de 80 usuários 
entrevistados. Observou-se que 87,5% dos participantes é do gênero feminino, 
possui ensino fundamental incompleto, com renda média de um salário mínimo, 
independentes para realizar as atividades básicas e instrumentais de vida diária. 
Com relação às ações de autocuidado, a maioria apresenta um grau de 
autocuidado classificado como bom. Conclui-se que as ações de autocuidado 
em saúde, contribuem para a manutenção da saúde, e favorece a sua 
continuidade. Observa-se a necessidade de intervenções multidisciplinares 
contínuas para melhoria no processo de autocuidado. 

 
 
Palavras-chave: Autocuidado; Atenção Primária à Saúde; Doença Crônica; 

Saúde Pública. 

TITLE: Self-care of users with chronic diseases not transmissible in primary 

health care 

Abstract 
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The epidemiological profile of today's society is undergoing changes, related to 
the demographic transition. As the patterns of morbidity and mortality change and 
there is an increase in life expectancy, an increase in chronic diseases is 
observed. Self-care, in turn, is a form of population, and maintains its own health, 
and how it prevents and deals with diseases. This study aims to verify how 
Primary Health Care users perceive self-care related to chronic non-
communicable diseases. Descriptive and exploratory study with a quantitative 
approach, conducted with adult and elderly users registered in a Family Health 
Unit in the city of Natal, Rio Grande do Norte. An instrument validated by means 
of an interview was used. The survey is ongoing, with partial results from a total 
of 80 users interviewed. It was observed that 87.5% of the participants are 
female, have incomplete elementary education, with an average income of one 
minimum wage, independent to perform basic and instrumental activities of daily 
living. Regarding self-care actions, most have a degree of self-care classified as 
good. Conclude that self-care actions in health, contribute to the maintenance of 
health and favor its continuity. There is a need for continuous multidisciplinary 
interventions to improve the self-care process. 

 
 
Keywords: Self Care; Primary Health Care; Chronic disease; Public Health. 
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TÍTULO: LEVANTAMENTO DA NEMATOFAUNA E ESTABELECIMENTO DE 

ÁREAS DE RISCO DE FITONEMATOSES EM BATATA DOCE (Ipomoea 

batatas) na zona rural de Touros no Rio Grande do Norte 

Resumo 

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

TITLE: URVEY OF NEMATOFAUNA IN AREAS CULTIVATED WITH SWEET 

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

DO NORTE. 

Abstract 

The sweet potato is a very important and popular vegetable, whose planting has 
expanded to several regions of Brazil. In the Northeast, the sweet potato crop 
over time has been cultivated empirically by rural families as a source of income. 
Its intensive cultivation resulted in serious phytosanitary problems, mainly with 
regard to diseases associated with soil pathogens, such as nematodes. The 
research was carried out in the municipality of Touros-RN, in view of the 
economic importance that the sweet potato culture represents for the 
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municipality, and in view of the records on the incidence of phyto-nematodes 
associated with soils commercially exploited with this crop as factors limiting 
commercial production. A nematological survey was carried out in 10 areas of 
commercial sweet potato production, located in the agricultural region of the 
municipality, which had successive cultivations of the crop, collections were 
made of soil carried out according to the zigzag path, in order to collect a sample. 
composed of 300 cm3 representative of the area in order to diagnose the 
prevalent phytonmatoses that affect the crop using the centrifugal flotation 
method, and in this way map the areas at risk of contamination. However, in view 
of the pandemic situation experienced in the period in question, it was not 
possible to perform all collections to generate significant data. 
 
Keywords: Nematoide, Phyonematosis, Mapping. 
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TÍTULO: Extração e Identificação de Aflatoxina B em amostras de farinha de 

amendoim vendidas como complemento para o açaí 

Resumo 

 

O crescimento de fungos é um sério problema na indústria de alimentos, 
principalmente na produção e no beneficiamento de grãos. A contaminação pode 
levar a uma perda da qualidade dos produtos derivados, como também gerar 
agravos à saúde humana. As micotoxinas são um complexo de substâncias 
tóxicas, produzidas por fungos, diferenciando-se das toxinas bacterianas por não 
serem de natureza proteica e nem imunológica. Dentre as várias micotoxinas, a 
aflatoxina B é considerada a mais potente, como também uma das mais tóxicas 
do ponto de vista carcinogênico. O objetivo do estudo foi identificar a presença 
da aflatoxina B1 em amostras de farinha de amendoim vendidas como 
complemento para o açaí comercializado no município de Natal/RN. Foram 
avaliadas amostras de diferentes locais e levando em consideração ao custo. Os 
resultados foram negativos para a primeira etapa de analises. 

 
 
Palavras-chave: fungos, aflatoxina, açaí, amendoim. 

TITLE: Extraction and Identification of Aflatoxin B in o from peanut flour sold as 

a complement to açaí 

Abstract 

 

The growth of fungi is a serious problem in the food industry, mainly in the 
production and processing of grains. Contamination can lead to a loss in the 
quality of derivative products, as well as causing harm to human health. 
Mycotoxins are a complex of toxic substances, produced by fungi, differentiating 
themselves from bacterial toxins in that they are neither protein nor 
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immunological in nature. Among the various mycotoxins, aflatoxin B is 
considered the most potent, as well as one of the most toxic from a carcinogenic 
point of view. The objective of the study was to identify the presence of aflatoxin 
B1 in samples of peanut flour sold as a complement to the açaí marketed in the 
city of Natal / RN. Samples from different locations were evaluated and taking 
into account the cost. The results were negative for the first stage of analysis. 

 
 
Keywords: fungi, aflatoxin, açaí, peanuts. 
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TÍTULO: Avaliação da interação de alimentos na terapia com varfarina 

Resumo 

 

O presente estudo destaca a importância do controle adequado de vitamina K 
presente na alimentação de pacientes em uso de varfarina, diminuindo, assim, 
oscilações dos resultados do INR (International Normalized Ratio), visto que, 
pacientes abaixo do alvo terapêutico correm um risco maior de formar novos 
trombos do que pacientes dentro do alvo terapêutico (2,0 e 3,0). O objetivo geral 
deste trabalho é avaliar a efetividade da terapia com varfarina, utilizando 
parâmetros laboratoriais lNR (Razão Normalizada Internacional),com a 
finalidade de restringir a variação que ocorre no TP (tempo de protrombina). 
Foram avaliados um total 101 pacientes, incluídos indivíduos acima dos 18 anos 
de idade, entre abril de 2015 a junho de 2018, atendidos no ambulatório da 
Unidade Transfusional do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), em uso 
da varfarina. Da totalidade de pacientes, 47 atenderam aos critérios de inclusão, 
sendo observado que 57% deles, com indicação para uso de varfarina, fazem 
uso de prótese valvular metálica. No grupo com constância maior de consumo 
de alimentos ricos em vitamina K, estavam pacientes abaixo do intervalo 
terapêutico. Dentre os alimentos que eram ingeridos com mais frequência, estão: 
margarina, óleo de soja e alface. Em futuros estudos, pretende-se ampliar 
ampliar o número de pacientes avaliados e relacionar processos fisiológicos da 
coagulação encontrados em decorrência de semelhanças ou diferenças nos 
resultados adquiridos. 

 
 
Palavras-chave: Varfarina. Vitamina K. Interação alimentar. 

TITLE: Evaluation of food interaction in warfarin therapy 

Abstract 

 

The present study highlights the importance of adequate control of vitamin K 
present in the diet of patients using warfarin, thus reducing fluctuations in the 
results of the INR (International Normalized Ratio), since patients below the 
therapeutic target are at greater risk of form new thrombi than patients within the 
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therapeutic target (2.0 and 3.0). The general objective of this work is to evaluate 
the effectiveness of warfarin therapy, using laboratory parameters lNR 
(International Normalized Ratio), in order to restrict the variation that occurs in PT 
(prothrombin time). A total of 101 patients were evaluated, including individuals 
over 18 years of age, between April 2015 and June 2018, seen at the outpatient 
clinic of the Transfusion Unit of Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
using warfarin. Of all patients, 47 met the inclusion criteria, and it was observed 
that 57% of them, with indication for the use of warfarin, use a metallic valve 
prosthesis. In the group with greater consumption of foods rich in vitamin K, 
patients were below the therapeutic range. Among the foods that were most 
frequently eaten are: margarine, soy oil and lettuce. In future studies, it is 
intended to expand the number of patients evaluated and to relate physiological 
processes of coagulation found as a result of similarities or differences in the 
results obtained. 

 
 
Keywords: Warfarin. Vitamin K. Food interaction. 
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TÍTULO: Avaliação dos aspectos morfológicos do sistema digestório de peixes 

coletados no RN 

Resumo 

O Rio Grande do Norte caracteriza-se por possuir uma intensa atividade 
pesqueira, que vem apresentando crescimento significativo a cada ano, mas 
esta atividade foi afetada pelo aparecimento de óleo que atingiu o litoral 
nordestino brasileiro. O petróleo cru contém hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (HPAs), que possui grande potencial carcinogênico. Diante desse 
cenário, o Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados, do Departamento de 
Morfologia da UFRN, em parceria com os departamentos de Botânica e Zoologia 
e o Departamento de Ecologia pretende por meio desse estudo fazer uma 
avaliação morfológica do trato digestório dos indivíduos e possíveis alterações 
histopatológicas causadas pela contaminação dos animais com o óleo, utilizando 
análise de lâminas histológica, confeccionadas segundo Tolosa et al. (2005), em 
coloração de rotina, com Hematoxilina-Eosina. Além disso, objetiva a elaboração 
de um protocolo de análises de contaminantes no pescado e em invertebrados 
marinhos. Estas atividades são desenvolvidas em parceria com o projeto de 
pesquisa vinculado ao CNPq-INCT Óleo, Coordenado pela UFBA, que atua na 
faixa nordeste do Brasil, focado no acometimento do petróleo em 2019. Mediante 
a pandemia do COVID-19 tornou-se irrealizável atividades em campo e a 
continuidade das análises laboratoriais. Contudo, o protocolo de análises 
formulado será distribuído à grupos de pesquisa, ao poder público e gestores a 
fim de promover a conservação e remediação do meio ambiente mar 
 
Palavras-chave: Histologia; tubo digestório; peixes; contaminação marinha; óleo 

cru. 

TITLE: Evaluation of the morphological aspects of the digestive system of fish 

collected in RN 

Abstract 

Rio Grande do Norte is characterized by an intense fishing activity, which has 
been showing significant growth every year, but this activity was affected by the 
appearance of oil that reached the Brazilian northeastern coast. Crude oil 
contains polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which have great 
carcinogenic potential. Given this scene, the Laboratory of Morphophysiology of 
Vertebrates, Department of Morphology, UFRN, in partnership with the 
departments of Botany and Zoology and the Department of Ecology intends 
through this study to make a morphological assessment of the digestive tract of 
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individuals and possible histopathological changes caused by the contamination 
of the animals with the oil, using analysis of histological slides, made according 
to Tolosa et al. (2005), in routine staining, with Hematoxylin-Eosin. In addition, it 
aims to develop a protocol for the analysis of contaminants in fish and marine 
invertebrates. These activities are developed in partnership with the research 
project linked to the CNPq-INCT Oil, coordinated by UFBA, which operates in the 
northeast of Brazil, focused on the involvement of oil in 2019. Due to the 
pandemic of COVID-19, activities were not feasible. in the field and the continuity 
of laboratory analyzes. However, the analysis protocol formulated will be 
distributed to research groups, the government and managers in order to promote 
the conservation and remediation of the marine environment in possible new 
cases of oil spills. 
 
Keywords: Histology; digestive tract; fish; marine contamination; crude oil. 
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TÍTULO: Como a história evolutiva de Myrtaceae moldou a diversidade de frutos 

em uma das famílias de plantas mais rica do Neotrópico? 

Resumo 

 

Myrtaceae é uma das famílias mais ricas de plantas no Neotrópico, mas os 
fatores que explicam seu elevado sucesso nessa região são desconhecidos. 
Alguns estudos apontam que a morfologia de flores é muito homogênea e não 
informativa sobre a diversificação dessas espécies, entretanto outros caracteres 
tem potencial de serem informativos, tais como aqueles relacionados aos frutos. 
Assim, o objetivo desse estudo foi compilar um banco de dados de cor e 
morfologia de frutos e sementes a partir de uma ampla revisão bibliográfica para 
caracterizar como são os frutos dessa família e como eles evoluíram ao longo 
do tempo. Ao todo 129 referências foram consultadas e 1177 registros de cor ou 
morfologia de frutos e sementes foram compilados para 629 espécies. A análise 
de sinal filogenético mostra que existe sinal filogenético em todos os caracteres. 
Em geral, os padrões demonstram que a morfologia das sementes foi mais 
conservada ao longo do curso evolutivo do que a morfologia dos frutos. É 
provável que os primeiros ancestrais das mirtáceas neotropicais fossem 
espécies com frutos grandes enquanto que a diversificação de espécies com 
frutos menores parece ter sido mais recente. A heterogeneidade encontrada na 
morfologia e cor dos frutos de Myrtaceae tem potencial para explicar o sucesso 
de diversificação de distintos clados e os dados aqui compilados servirão como 
base para futuros estudos que visem entender melhor as estratégias ecológicas 
desta família tão diversa. 

 
 
Palavras-chave: Eugenia. Fruto. Myrcia. Psidium. Semente. Sinal filogenético. 

TITLE: How did the Myrtaceae evolutionary history shape the diversity of fruits in 

one of the richest plant families in the Neotropics? 

Abstract 

 

Myrtaceae is one of the richest plant families in the Neotropics, but we do not 
know what factors explain its high success in this region. Some studies indicate 
that flower morphology is homogeneous among clades and non-informative 
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about the diversification of species, but other characters have potential to be 
informative, such as those related to fruits. Thus, the objective of this study was 
to compile a database of colour and morphology of fruits and seeds from a 
bibliographic review to characterize how are the fruits of this family and how they 
have evolved throughout time. This research result in 129 consulted references 
and 1177 records of colour or morphology of fruits and seeds for 629 species. 
Phylogenetic signal was detected on all characters. In general, results show that 
the seed morphology was more conserved through the evolutionary history than 
the fruit morphology. It is likely that the early ancestors of the Neotropical 
Myrtaceae were species with large fruits, while the diversification of smaller-
fruited species is likely to be more recent. The heterogeneity found in the 
morphology and colour of Myrtaceae fruits has the potential to explain the 
success of diversification of clades and the database compiled here can serve as 
a basis for future studies aiming to compreehend the ecological strategies of this 
diverse family. 

 
 
Keywords: Eugenia. Fruit. Myrcia. Phylogenetic Signal. Psidium. Seed. 
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TÍTULO: FATORES DE INFLUÊNCIA SOBRE ESCOLHAS ALIMENTARES DE 

TRABALHADORES DE INDÚSTRIAS TÊXTEIS DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A alimentação é um fenômeno dinâmico que abrange uma complexa mistura de 
influências e à longo prazo, influenciam diretamente no seu estado nutricional e 
de saúde. Sendo assim, o objetivo geral do presente trabalho foi avaliar os 
fatores que influenciam as escolhas alimentares de trabalhadores de indústrias 
têxteis do RN vinculadas ao PAT. Para o alcance dos objetivos propostos, foi 
realizado um estudo observacional, transversal e retrospectivo. O presento 
estudo incluiu 13 empresas, totalizando uma amostra 361 trabalhadores. Por 
meio da aplicação do questionário Food Choice Questionnaire (FCQ), foram 
avaliadas 9 dimensõe, sendo elas: saúde, humor, conveniência, conteúdo 
natural, controle de peso, familiaridade, preocupação ética, apelo sensorial e 
preço. A pontuação foi obtida com base em uma escala do tipo likert que 
determinou o grau de relevância dessas dimensões, onde: (1) nada importante, 
(2) pouco importante, (3) moderadamente importante e (4) muito importante. As 
pontuações 1 e 2 foram interpretadas como “pouco determinante” e as 
pontuações 3 e 4 como “muito determinante”. Os trabalhadores eram em sua 
maioria do sexo feminino, com faixa etária entre 40 e 50 anos, casados e com 
renda salarial média de 1 salário mínimo. Os fatores apelo sensorial, preço e 
conveniência foram classificados como os mais determinantes. O fator menos 
determinante escolhido foi a dimensão preocupação ética. 

 
Palavras-chave: escolhas alimentares; saúde do trabalhador; Food Choice 

Questionnaire. 

TITLE: INCLUENCE FACTORS ON FOOD CHOICES OF TESTILY INDUSTRY 

WORKERS IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

Food is a dynamic phenomenon that encompasses a complex mixture of 
influences and, in the long run, directly influences nutritional and health status. 
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Therefore, the general objective of the present study was to evaluate the factors 
that influence the food choices of textile industry workers in RN linked to PAT. To 
achieve the proposed objectives, an observational, cross-sectional and 
retrospective study was carried out. The present study included 13 companies, 
totaling a sample of 361 workers. Through the application of the Food Choice 
Questionnaire (FCQ), 9 dimensions were evaluated, namely: health, humor, 
convenience, natural content, weight control, familiarity, ethical concern, sensory 
appeal and price. The score was obtained based on a likert scale that determined 
the degree of relevance of these dimensions, where: (1) nothing important, (2) 
not important, (3) moderately important and (4) very important. Scores 1 and 2 
were interpreted as “little determinant” and scores 3 and 4 as “very determinant”. 
The workers were mostly female, aged between 40 and 50 years old, married 
and with an average salary of 1 minimum wage. The factors sensory appeal, price 
and convenience were classified as the most determining. The least determining 
factor chosen was the ethical concern dimension. 

 
Keywords: food choices; worker's health; Food Choice Questionnaire. 
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TÍTULO: Aceitação sensorial e intenção de compra de bebidas à base de soros 

de leite de diferentes ruminantes 

Resumo 

A utilização de soro lácteo como matéria prima na formulação de alimentos, 
objetivando seu aproveitamento, e por consequência, redução do seu 
desperdício, aliado ao seu alto valor nutricional, é uma alternativa no 
desenvolvimento de novos produtos. Neste sentido, o objetivo do presente 
trabalho foi desenvolver bebidas à base de soro de leite bovino, bubalino e 
caprino e avaliar a aceitação sensorial e a intenção de compra. Foram 
desenvolvidas três formulações de bebidas com soro de leite de vaca, búfala e 
cabra, após dessoragem por produção de queijo e posterior adição de maracujá 
e sacarose. Na elaboração das bebidas, foram utilizadas as seguintes 
proporções: 25% de maracujá, 75% de soro, e 15% do volume total de açúcar. 
Posteriormente as bebidas foram submetidas à análise sensorial, utilizando o 
método afetivo de aceitação com intenção de avaliar os atributos das bebidas 
desenvolvidas e a intenção de compra. A bebida à base de soro de vaca 
apresentou melhor aceitação para o atributo sabor, textura e impressão global. 
A bebida de soro de cabra apresentou maior média nos atributos de aparência, 
cor e aroma. O teste para intenção de compra revelou escores mais altos para 
as bebidas à base de soro de vaca e búfala. As três formulações apresentaram 
índice de aceitabilidade superior a 70%. Conclui-se, portanto, que é viável a 
elaboração de bebidas à base de soro de leite bovino, bubalino e caprino. 
 
Palavras-chave: Alimentos; Disponibilidade nutricional; Resíduos alimentares. 

TITLE: Sensory acceptance and purchase intention of drinks based on whey from 

different ruminants. 

Abstract 

The use of whey as a raw material in the formulation of food, aiming at its use, 
and consequently reducing its waste, combined with its high nutritional value, is 
an alternative in the development of new products. In this sense, the objective of 
the present work was to develop drinks based on bovine, buffalo and goat whey 
and to evaluate the sensory acceptance and purchase intention. Three drink 
formulations with the cow, buffalo and goat, whey were developed, after 
desorption by cheese production and later addition of passion fruit and sucrose. 
In the preparation of beverages, the following proportions were used: 25% 
passion fruit, 75% whey, and 15% of the total volume of sugar. Subsequently the 
drinks were subjected to sensory analysis, using the affective method of 
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acceptance to evaluat the attributes of the developed drinks and the purchase 
intention. The cow's whey-based drink showed better acceptance for the flavor, 
texture, and overall impression attribute. The goat whey drink had a higher 
average in the attributes of appearance, color, and aroma. The purchase intention 
test revealed higher scores for drinks based on cow's and buffalo's whey. The 
three formulations showed an acceptability index above 70%. It is concluded, 
therefore, that the elaboration of drinks based on the bovine, buffalo, and goat 
whey is viable. 
 
Keywords: Foods; Nutritional availability; Food waste. 
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TÍTULO: INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PESSOAS VIVENDO 

COM AIDS 

Resumo 

 

Objetivo: descrever as intervenções de enfermagem para pessoas vivendo com 
aids. Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo como fonte de 
coleta de dados o livro Classificação das Intervenções de Enfermagem. 
Previamente foram selecionados os diagnósticos de enfermagem por meio de 
uma scoping review. O estudo foi desenvolvido em cinco etapas: 1) identificação 
da questão de pesquisa; 2) identificação de estudos relevantes; 3) seleção dos 
estudos; 4) extração de dados, separação, sumarização e relatório de 
resultados; 5) comunicação dos resultados. Em posse dos diagnósticos de 
enfermagem, acessou-se o livro Classificação das Intervenções de Enfermagem 
na seção “Ligações entre as Intervenções da NIC e os Diagnósticos da NANDA-
I” buscando os diagnósticos selecionados na pesquisa, após encontrar o referido 
diagnóstico, utilizou-se intervenções prioritárias listadas. As intervenções foram 
classificadas de acordo com os domínios: fisiológico básico, fisiológico 
complexo, comportamental, segurança, família, sistemas de saúde e 
comunidade. Resultados: Foi descrito as intervenções para pessoas vivendo 
com AIDS de acordo com cada domínio e a importância das mesmas na 
sistematização do processo de enfermagem, para ofertar um cuidado baseado 
na ciência e de maior qualidade. Conclusão: os resultados apontaram que as 
intervenções de enfermagem voltadas para as pessoas vivendo com AIDS são 
inúmeras e prestam um importante papel para um cuidado cada vez mais 
humanizado. 

 
 
Palavras-chave: Aids. Intervenção de Enfermagem. Processo de Enfermagem. 

TITLE: Nursing interventions for people living with AIDS 

Abstract 
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Objective: to describe nursing interventions for people living with AIDS. Method: 
This is a bibliographic research, using the book Classification of Nursing 
Interventions as a source of data collection. Previously, nursing diagnoses were 
selected through a scoping review. The study was developed in five stages: 1) 
identification of the research question; 2) identification of relevant studies; 3) 
selection of studies; 4) data extraction, separation, summarization and results 
reporting; 5) communication of results. In possession of the nursing diagnoses, 
the book Classification of Nursing Interventions was accessed in the section 
“Links between the NIC Interventions and the NANDA-I Diagnostics” seeking the 
diagnoses selected in the research, after finding the referred diagnosis, it was 
used listed priority interventions. Interventions were classified according to the 
following domains: basic physiological, complex physiological, behavioral, safety, 
family, health systems and community. Results: The interventions for people 
living with AIDS were described according to each domain and their importance 
in the systematization of the nursing process, in order to offer care based on 
science and of higher quality. Conclusion: the results showed that nursing 
interventions aimed at people living with AIDS are numerous and provide an 
important role for an increasingly humanized care. 

 
 
Keywords: Aids. Nursing Intervention. Nursing Process. 
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TÍTULO: ANÁLISE IN SILICO DE EPÍTOPOS COMO ALVOS VACINAIS 

CONTRA O VÍRUS FEBRE AMARELA 

Resumo 

O vírus Febre Amarela pertence ao gênero Flavivírus da família Flaviviridae. Seu 
genoma é composto por uma única fita de RNA fita simples não segmentado, 
que codifica três proteínas estruturais e sete não estruturais. Através de análises 
filogenéticas, foi demonstrado que ele se originou na África e espalhou-se pelas 
Américas. Os lugares mais afetados pelo vírus é a região tropical da África do 
Sul e a América, onde seus vetores são endêmico. A transmissão do vírus ocorre 
exclusivamente pela picada do mosquito, seja no ciclo urbano e/ou silvestre. A 
febre amarela apresenta-se desde a forma assintomática até grave e maligna. A 
atual vacina é produzida através de vírus atenuado, sendo um dos meios de 
prevenção mais eficaz. No entanto, os efeitos adversos causados por ela, 
mesmo que raros, são bastante graves, entre eles está a infecção pelo vírus 
atenuado. Uma alternativa para diminuir esses efeitos seria a produção de uma 
vacina de subunidades. Os avanços da bioinformática, tornaram possível a 
predição de epitopos com potenciais vacinais. Nesse sentido, usamos a 
ferramenta ViPR para encontrar os genomas, e em seguida fizemos a predição 
dos epitopos usando o Propred I e NetCTL para T-CD8+ e NetMHCII e 
NetMHCIIpan para T-CD4+, onde 110 epítopos foram encontrados para T-CD8+ 
e 461 para T-CD4+. Todos eles passaram por testes de antigenicidade, 
alergenicidade, toxicidade, conservação e imunogenicidade (T-CD8+), restando 
94 epítopos. 
 
Palavras-chave: Vacina, Febre Amarela, Predição de epitopos, Imunoinformática 

TITLE: IN SILICO ANALYSIS OF EPITOPES AS VACCINE TARGETS AGAINST 

YELLOW FEVER VIRUS 

Abstract 

The Yellow Fever virus belongs to the genus Flavivirus of the family 
Flaviviridae. Its genome consists of a single unsegmented simple RNA tape, 
which encodes three structural and seven non-structural proteins. Through 
phylogenetic analyses, it has been shown that it originated in Africa and spread 
throughout the Americas. The most affected places by the virus are the tropical 
region of South Africa and America, where its vectors are endemic.Transmission 
of the virus occurs exclusively by mosquito bite, either in the urban and/or wild 
cycle. Yellow fever presents from asymptomatic to severe and malignant form. 
The current vaccine is produced through attenuated viruses, being one of the 
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most effective means of prevention. However, the adverse effects caused by it, 
even if rare, are quite serious, among them is attenuated virus infection. An 
alternative to reduce these effects would be the production of a subunit vaccine. 
Advances in bioinformatics have made it possible to predict epitopes with 
potential vaccine. In this sense, we used the ViPR tool to find the genomes, and 
then we made the prediction of the epitopes using the Propred I and NetCTL for 
T-CD8+ and NetMHCII and NetMHCIIpan for T-CD4+, where 110 epitopes were 
found for T-CD8+ and 461 for T-CD4+. All of them underwent antigenicity, 
allergenicity, toxicity, conservation and immunogenicity (T-CD8+) tests, leaving 
94 epitopes 
 
Keywords: Vaccine, Yellow Fever, Epitope Prediction, Immunoinformatics. 
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TÍTULO: QUALIDADE DE VIDA E COMPOSIÇÃO CORPORAL DE 

TRANSEXUAIS EM TRATAMENTO HORMONIOTERÁPICO. 

Resumo 

A escassez de legislações e políticas públicas voltadas para a população trans 
contribui para que estejam em situação de vulnerabilidade, tendo em vista a 
dificuldade de acesso à atenção básica e demais serviços, associado ao 
tratamento hormonal que gera alterações e modificações no estado nutricional e 
composição corporal. Assim, o objetivo do estudo foi realizar uma caracterização 
geral, bem como avaliar a composição corporal e a qualidade de vida dos 
transexuais. O estudo é transversal descritivo, realizado e a amostra consistiu 
de 3 homens trans e 2 mulheres trans. Foram aplicados o questionário social e 
de qualidade de vida (WHOQOL - Bref) e aferidas as medidas antropométricas, 
como peso, altura, circunferências e dobras cutâneas. Ambos homens e 
mulheres trans apresentaram IMC de sobrepeso, contudo o percentual de 
gordura corporal apresentou-se dentro do intervalo ideal; os valores 
diferenciaram significativamente entre o sexo biológico e o sexo de identificação. 
Mulheres trans obtiveram circunferência da cintura acima da média, e ambos 
tiveram valores de relação cintura-quadril indicando risco elevado para doenças 
cardiovasculares. O WHOQOL-Bref mostrou que os participantes avaliaram a 
qualidade de vida como boa, contudo na prática os domínios físico, psicológico, 
relações sociais e ambientais tiveram classificação de qualidade de vida regular. 
Nessa perspectiva, a qualidade de vida está comprometida e os índices 
demonstram elevado risco para complicações metabólicas. 
 
Palavras-chave: Composição corporal. Qualidade de vida. Terapia hormonal. 

TITLE: QUALITY OF LIFE AND BODY COMPOSITION OF TRANSEXUALS IN 

HORMONIOTHERAPY TREATMENT. 

Abstract 

 

The scarcity of laws and public policies aimed at the trans population contributes 
to them being in a situation of vulnerability, in view of the difficulty of access to 
primary care and other services, associated with hormonal treatment that 
generates changes and modifications in nutritional status and body composition 
. Thus, the aim of the study was to carry out a general characterization, as well 
as to assess the body composition and quality of life of transsexuals. The cross-
sectional, descriptive study was carried out and the sample consisted of 3 trans 
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men and 2 trans women. The social and quality of life questionnaire (WHOQOL 
- Bref) was applied and anthropometric measures were measured, such as 
weight, height, circumferences and skin folds. Both men and trans women had 
an overweight BMI, however the percentage of body fat was within the ideal 
range; the values differed significantly between biological sex and identification 
sex. Trans women had above average waist circumference, and both had waist-
to-hip ratio values indicating high risk for cardiovascular disease. The WHOQOL-
Bref showed that the participants evaluated the quality of life as good, however 
in practice the physical, psychological, social and environmental domains had a 
regular quality of life classification. In this perspective, the quality of life is 
compromised and the rates show a high risk for metabolic complications. 

 
 
Keywords: Body composition. Quality of life. Cross-hormonal treatment 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DO FITOL CONTRA HSV-1 

Resumo 

Os vírus do herpes simplex (HSV) geralmente causam infecções recorrentes que 
afetam a pele, boca, lábios, olhos e órgãos genitais. A terapia antiviral com 
aciclovir, valaciclovir ou famciclovir é útil para infecções graves e, se iniciado 
precocemente, para infecções recorrentes ou primárias. Entretanto, existe a 
necessidade de novos fármacos para o tratamento das infecções por HSV, 
devido o desenvolvimento de cepas virais resistentes. Assim, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar a atividade antiviral de fitol incorporado em 
nanopartículas contra o HSV-1. O teste de citotoxicidade do fitol, fitol incorporado 
em nanopartículas lipídicas sólidas de TG1 (triglicerídeo 1,3-diestearil-2-oleil-
glicerol) e das nanopartículas sem fitol foi realizado em cultura de células Vero 
pelo método com MTT. A avaliação da atividade antiviral foi realizada pelo ensaio 
de redução de formação de placa de lise. Após 48h de infecção, a placa foi 
corada com preto de naftaleno e as porcentagens de inibição da formação da 
placa foram calculadas. Os resultados demonstraram que o tratamento pós-
infecção com fitol incorporado às nanopartículas reduziu significativamente no 
número de placas em relação ao controle, mostrando ser eficaz no tratamento 
da infecção por HSV-1 em cultura de células Vero. 
 
Palavras-chave: HSV. Células Vero. Fitol. Nanopartícula. 

TITLE: EVALUATION OF PHYTOL ANTIVIRAL ACTIVITY AGAINST HUMAN 

HERPESVIRUS 

Abstract 

Herpes simplex viruses (HSV) commonly cause recurrent infection affecting the 
skin, mouth, lips, eyes, and genitals. Antiviral therapy with acyclovir, valacyclovir, 
or famciclovir is helpful for severe infections and, if begun early, for recurrent or 
primary infections. Meanwhile, there is necessity to use new drug treatments for 
HSV, due to the development of resistant viral strains. The present study aims to 
evaluate the antiviral activity of phytol-loaded nanoparticle against HSV-1. 
Cytotoxic tests of phytol, phytol-loaded TG1 (triglyceride 1,3-diestearil-2-oleil-
glycerol) nanoparticles and nanoparticles without the phytol, were performed on 
Vero cell culture by MTT method. The evaluation of antiviral activity was 
performed by plaque reduction assay. After 48 hours of infection, plaques were 
colored with naphthalene black and the inhibition percentages for plaque 
formation were calculated. The results demonstrated that post-infection treatment 
with phytol-loaded TG1 significantly reduced the number of plaques compared to 
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control, showing to be effective in the treatment of HSV-1 infection in Vero cell 
culture. 
 
Keywords: HSV. Vero cells. Phytol. Nanoparticle. 
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TÍTULO: FUNÇÃO COGNITIVA E DESEMPENHO DE PESSOAS IDOSAS EM 

ATIVIDADES DE DUPLA TAREFA 

Resumo 

Na perspectiva do envelhecimento cognitivo, estudos são favoráveis para a 
afirmação da contribuição multifatorial dessa consequência como: fatores 
ambientais do local onde o indivíduo está inserido, ocorrências biológicas e o 
cotidiano, atividades da vida diária do mesmo. A dupla-tarefa por sua vez é um 
domínio que retrata a capacidade de realizar com controle duas tarefas 
concomitantes, e é tido como um fator crítico na mediação do controle da 
marcha. A averiguação do estado cognitivo foi efetuada pelo MEEM, na 
avaliação da competência física, foi utilizado o SPPB e o desempenho da marcha 
foi analisado com início na aplicação do Timed Up and Go (TUG) e suas 
alternâncias que dizem respeito a dupla-tarefa motora ou motora-cognitiva. O 
presente trabalho estimou a intercessão das atividades de dupla tarefa motora e 
motora-cognitiva na qualidade da execução da marcha de idosos ativos. O teste 
que foi verificado maior variabilidade dos critérios da marcha foi o TUG manual 
1, que obteve uma distinção estatística significante (p-valor=0,03) com relação 
ao aumento do tempo para realização e a redução da velocidade quando 
comparado ao TUG simples. Apesar dos resultados serem favoráveis a 
preservação dessas habilidades nos idosos avaliados, ainda é necessária a 
realização e atualização de estudos que abordem esta problemática bem como 
os meios mais efetivos de preservação das capacidades cognitivas, físicas e de 
memória para indivíduos senescentes. 
 
Palavras-chave: idosos, dupla tarefa, cognição. 

TITLE: COGNITIVE FUNCTION AND PERFORMANCE OF ELDERLY PEOPLE 

IN DOUBLE TASK ACTIVITIES 

Abstract 

In the perspective of cognitive aging, studies are favorable to affirm the 
multifactorial contribution of this consequence as: environmental factors of the 
place where the individual is inserted, biological occurrences and daily life, 
activities of daily living. The dual task, in turn, is a domain that portrays the ability 
to perform two concomitant tasks with control, and is seen as a critical factor in 
the mediation of gait control. The verification of cognitive status was performed 
by the MMSE, in the assessment of physical competence, the SPPB was used 
and the gait performance was analyzed starting with the application of the Timed 
Up and Go (TUG) and its alternations that concern the dual motor task or motor-
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cognitive. The present study estimated the intersection of dual motor and motor-
cognitive tasks in the quality of gait performance of active elderly people. The test 
that showed the greatest variability in gait criteria was the manual TUG 1, which 
obtained a statistically significant distinction ( p-value = 0.03) in relation to the 
increase in time to perform and the reduction in speed when compared to the 
simple TUG . Although the results are favorable to the preservation of these skills 
in the elderly evaluated, it is still necessary to carry out and update studies that 
address this issue as well as the most effective means of preserving cognitive, 
physical and memory capacities for senescent individuals. 
 
Keywords: elderly, dual task, cognition. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE ESTUFA SOLAR PARA SECAGEM DE MADEIRA DE 

Acacia mangium 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da secagem de 
toras da Acacia mangium, para fins comerciais, em estufa solar. A espécie usada 
no experimento é nativa da Austrália, de grande valor econômico, sendo 
bastante procurada para uso em movelaria e paisagem. A secagem é uma ação 
imprescindível para manter a conservação e qualidade da madeira. O estudo foi 
desenvolvido na região Nordeste do país, a qual apresenta clima tropical 
chuvoso.As árvores foram escolhidas de modo aleatório, com altura média de 
11m. A estufa solar disposta é pertencente ao Campus Universitário da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e é formada por uma estrutura 
metálica e telhado transparente de polietileno. A toras utilizadas foram 
classificadas em três classes diamétricas( C1, que varia de 1 à 10cm, C2 de 11 
à 20cm e C3 que tem variância de 21 à 30cm), sendo analisado o teor de 
umidade com relação ao tempo. As três classes chegaram a um baixo percentual 
de umidade em 60 dias. Com o resultado atingido, permitiu-se concluir que a 
estufa solar é sugerida, em características climáticas favoráveis, como 
alternativa para secagem de madeira da Acácia. 

 
 
Palavras-chave: Teor de Umidade. Propriedades da madeira. Espécie exótica. 

TITLE: USE OF SOLAR GREENHOUSE FOR DRYING WOOD OF Acacia 

mangium 

Abstract 

The present work aimed to evaluate the drying performance of Acacia mangium 
logs, for commercial purposes, in a solar greenhouse. The species used in the 
experiment is native to Australia, of great economic value, and is highly sought 
after for use in furniture and landscape. Drying is an essential action to maintain 
the conservation and quality of the wood. The study was carried out in the 
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Northeast region of the country, which has a rainy tropical climate. The trees were 
chosen at random, with an average height of 11m. The arranged solar 
greenhouse belongs to the University Campus of the Federal University of Rio 
Grande do Norte and is formed by a metallic structure and transparent 
polyethylene roof. The logs used were classified into three diametric classes (C1, 
which varies from 1 to 10cm, C2 from 11 to 20cm and C3 which has a variance 
from 21 to 30cm), being analyzed the moisture content in relation to time. The 
three classes reached a low percentage of humidity in 60 days. With the result 
achieved, it was possible to conclude that the solar greenhouse is suggested, in 
favorable climatic characteristics, as an alternative for drying Acacia wood. 
 
Keywords: Moisture Content. Properties of wood. Exotic species. 
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TÍTULO: Características de carcaça e rendimento de cortes de ovinos 

manejados em pastagem de capim-massai e submetidos a diferentes 

frequências de suplementação 

Resumo 

Objetivou-se avaliar características de carcaça de ovinos mestiços de Santa Inês 
manejados em pastagem de capim-massai e submetidos a diferentes 
frequências de suplementação. Foi utilizado um delineamento experimental 
inteiramente casualizado, sendo utilizado duas frequências de suplementação e 
seis repetições por tratamento, totalizando 12 animais. O peso inicial médio dos 
animais foi de 21 ± 2,5kg e idade inicial média de 150 ± 30 dias. O período 
experimental teve duração de 80 dias, no qual os animais eram mantidos em 
pastejo das 08:00h às 16:00h, quando eram recolhidos às baias individuais, onde 
receberam suplemento conforme tratamentos: suplementação diária (SD) ou 
suplementação em dias alternados (DA). O concentrado foi oferecido aos 
animais da seguinte forma: 0,7% do peso vivo (PV) diariamente e 1,4% do PV 
em dias alternados, mantendo-se o nível de suplementação. Decorridos 80 dias, 
os animais foram submetidos à dieta hídrica e jejum de sólidos de 16 horas, 
sendo posteriormente abatidos. Em seguida foram coletados os dados para os 
cálculos de rendimento de carcaça e de cortes cárneos. Para qualidade da carne 
foram realizadas as análises de perdas por cocção (PPC), força de cisalhamento 
(FC) e cor. A frequência de suplementação não interferiu nas características e 
rendimentos das carcaças; pesos e rendimentos dos cortes; e parâmetros 
qualidade da carne. 
 
Palavras-chave: frequência de suplementação, qualidade da carne 

TITLE: Carcass characteristics and cut yield of sheep managed in massai grass 

pasture and submitted to different supplementation frequencies 

Abstract 

The objective of this study was to evaluate carcass characteristics of crossbred 
sheep from Santa Inês managed in pasture of massai grass and submitted to 
different supplementation frequencies. A completely randomized design was 
used, with two supplementation frequencies and six repetitions per treatment, 
totaling 12 animals. The average initial weight of the animals was 21 ± 2.5 kg and 
the average initial age was 150 ± 30 days. The experimental period lasted 80 
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days, in which the animals were kept grazing from 8:00 am to 4:00 pm, when they 
were collected in individual stalls, where they received supplementation 
according to treatments: daily supplementation (SD) or supplementation on 
alternate days ( GIVES). The concentrate was offered to the animals as follows: 
0.7% of live weight (BW) daily and 1.4% of BW on alternate days, maintaining 
the level of supplementation. After 80 days, the animals were subjected to a water 
diet and fasted for 16 hours of solids, being subsequently slaughtered. Then, data 
were collected for calculations of carcass yield and meat cuts. For meat quality, 
analyzes of cooking losses (PPC), shear force (FC) and color were performed. 
The frequency of supplementation did not affect the characteristics and yield of 
the carcasses; weights and yields of cuts; and meat quality parameters. 
 
Keywords: frequency of supplementation, meat quality 
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TÍTULO: Reconhecer e conviver com a diabetes: o desafio para a construção da 

autonomia 

Resumo 

Introdução: A Diabetes Mellitus (diabetes) é uma das Doenças Crônicas Não-
Transmissíveis (DCNT) de maior predominância mundial. No Brasil, cerca de 
11% da população com idade superior a 39 anos tem a doença. Refletir sobre a 
necessidade de ações de promoção da saúde e bem-estar a esses sujeitos, 
contribuindo na co-construção autonomia, minimizando a dependência de 
pessoas e serviços é uma estratégia fundamental. Objetivo: Analisar como as 
pessoas reconhecem e convivem com a diabetes, no cotidiano da construção da 
autonomia. Metodologia: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de 
caráter participativo, apoiado na reflexibilidade. Resultados e discussão: O 
impacto da notícia do diagnóstico causa diversas reações, um misto de emoções 
e sentimentos. Aceitar ou não uma condição crônica, exige da pessoa 
reconhecer estratégias de como conviver com a doença. A troca de vivências 
através de estratégias de grupo auxilia na mudança dos hábitos de vida, no 
entanto, este é um processo complexo e lento. Conclusão: A experiência em 
grupo estimula o protagonismo dos sujeitos no diz respeito à tomada de decisões 
terapêuticas e na melhoria do autocuidado, partindo do princípio de compartilhar 
experiências vividas pelos participantes. 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus; Autonomia pessoal; Práticas grupais. 

TITLE: Recognizing and living with diabetes: the challenge for building autonomy 

Abstract 

Introduction: Diabetes Mellitus (diabetes) is one of the most prevalent Chronic 
Non-Transmissible Diseases in the world. In Brazil, about 11% of the population 
over 39 years of age has the disease. Reflecting on the need for actions to 
promote health and well-being to these subjects, contributing to the co-
construction of autonomy, minimizing the dependence on people and services is 
a fundamental strategy. Objective: To analyze how people recognize and coexist 
with diabetes, in the daily building of autonomy. Methodology: This is a study with 
a qualitative approach, with a participative character, supported by reflection. 
Results and discussion: The impact of the news of the diagnosis causes several 
reactions, a mixture of emotions and feelings. To accept or not a chronic 
condition, requires the person to recognize strategies for living with the disease. 
The exchange of experiences through group strategies helps to change life 
habits, however, this is a complex and slow process. Conclusion: The group 
experience stimulates the subjects protagonism in making therapeutic decisions 
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and in improving self-care, based on the principle of sharing experiences lived by 
the participants. 
 
Keywords: Diabetes mellitus; Personal autonomy; Group practices 
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TÍTULO: “Eficácia da simulação realística no ensino de suporte básico de vida 

no contexto da Atenção Primária à saúde”: Colaboração de bolsista de Iniciação 

Científica 

Resumo 

Introdução: o sucesso da aprendizagem pode ser determinado pela escolha 
correta de métodos durante o processo formativo. Assim, há necessidade de 
estudos sobre a eficácia de diferentes métodos no contexto da formação do 
técnico de enfermagem e, a simulação clínica apresenta-se como uma opção 
eficaz por abarcar com excelência aspectos cognitivos, gerando satisfação e 
autoconfiança para os estudantes. Objetivo: analisar a eficácia, satisfação e 
autoconfiança de estudantes do curso técnico em enfermagem a partir do uso 
da simulação no ensino de suporte básico de vida no contexto da Atenção 
Primária à Saúde. Metodologia: um estudo longitudinal, com abordagem 
quantitativa em três fases. Usou-se o delineamento quase-experimental de 
grupo-controle não-equivalente do tipo pré-teste e pós-teste. A amostra inicial, 
do tipo não probabilística, por conveniência, foi de 46 estudantes. Usou-se para 
o banco de dados o Microsoft Excel, versão 2014 e testes estatísticos o software 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 24.0. Resultados: I) 
No desempenho cognitivo: maior retenção do conhecimento. II) No aumento da 
autoconfiança: aprimoramento da capacidade de resolução de problemas e de 
tomada de decisão. III) Na satisfação e autoconfiança com aprendizagem: altos 
níveis de satisfação com o método e autoconfiança para a atuação. Conclusão: 
na simulação, a aprendizagem confere scores maiores de conhecimento, de 
satisfação e de autoconfiança, comparada à aula tradicional. 
 
Palavras-chave: Educação em Enfermagem;Treinamento por 

Simulação;Técnicos deEnfermagem 

TITLE: The clinical simulation effectiveness in basic life support training in the 

primary healthcare context: collaboration of Scientific Initiation scholarship 

student. 

Abstract 

Introduction: the successful learning can be determined by the correct choice of 
methods during the study process. Thus, it needs to research on the 
effectiveness of different methods, in the context of the training of licensed 
practical nurse students, and simulation training is presented as an effective 
option which encompasses cognitive aspects par excellence, promoting 
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satisfaction and self-confidence for students. Objective: the effectiveness, 
satisfaction, and self-confidence analyze of the licensed practical nurse students, 
on basic life support learning, through simulation use in the Primary Health Care 
context. Method: it is a longitudinal quantitative approach study comprised in two 
phases. In the pretest-posttest nonequivalent groups, a quasi-experimental 
control group design was used. The initial sample, of the non-probabilistic type 
for convenience, was 46 students. It was used as a database the Microsoft Excel, 
version 2014, and the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
software, version 24.0, for statistical tests. Results: I)Cognitive performance: 
greater retention of knowledge. II)Increase in self-confidence improve: the ability 
to solve problems and make decisions. III)Satisfaction and self-confidence in the 
learning process: presented high levels of satisfaction with the method and self-
confidence to act. Conclusion: in simulation, learning provided higher scores of 
knowledge, satisfaction, and self-confidence, compared to traditional classes. 
 
Keywords: Education, Nursing; Simulation Training; Licensed Practical Nurses. 
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TÍTULO: Tipagem molecular de cepas de MRSA isoladas de pacientes em 

tratamento de hemodiálise 

Resumo 

A presença da linhagem Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 
em determinadas populações, como indivíduos em tratamento de hemodiálise, 
representa um fator de risco para o desenvolvimento de infecções. O objetivo do 
estudo foi caracterizar geneticamente cepas de MSRA isoladas a partir de 
pacientes em tratamento de hemodiálise. Em um estudo prévio, realizado com 
375 pacientes em tratamento de hemodiálise, isolou-se 4 (1,06%) MRSA. Estes, 
foram identificados através do método do disco difusão utilizando o disco de 
cefoxitina (30ug) e pesquisa do gene mecA pela técnica da Reação em Cadeia 
da Polimerase (PCR). Essa mesma técnica foi usada para a pesquisa do gene 
de virulência lukF e os genes para a discriminação das ilhas de resistência. A 
técnica de eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) foi usada para 
determinar o perfil clonal dos MRSA. Todos os MRSA apresentaram o gene 
mecA e o gene lukF. Foram identificadas 3 cepas relacionadas ao clone USA800 
e portadoras da ilha SCCmec IV. A presença de cepas pertencentes ao clone 
USA 800 nos aponta para a necessidade do rastramento dessas cepas 
colonizando populações mais velneráveis imunologicamente, uma vez que esse 
clone é responsável por muitas infecções graves em todo mundo. 
 
Palavras-chave: MRSA. Colonização nasal. Tipagem molecular. PFGE. 

Hemodiálise. CA-MRSA 

TITLE: Molecular typing of MRSA strains isolated from patients on hemodialysis 

treatment 

Abstract 

The presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in certain 
populations, such as individuals undergoing hemodialysis, represents a risk 
factor for the development of infections. The purpose of the study was to 
genetically characterize strains of MRSA isolated from patients on hemodialysis 
treatment. In a previous study, carried out with 375 patients undergoing 
hemodialysis, 4 (1.06%) MRSA were isolated. These were identified using the 
disk diffusion method using the cefoxitin disk (30ug) and search for the mecA 
gene by the Polymerase Chain Reaction (PCR) technique. This same technique 
was used to search for the lukF virulence gene and the genes for the 
discrimination of resistance islands. The pulsed field gel electrophoresis (PFGE) 
technique was used to determine the MRSA clonal profile. All MRSAs had the 
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mecA gene and the lukF gene. Three strains related to the USA800 clone and 
carriers from the SCCmec IV island were identified. The presence of strains 
belonging to the USA 800 clone points to the need to track these strains by 
colonizing more immunologically velnerable populations, since this clone is 
responsible for many serious infections worldwide. 
 
Keywords: MRSA. Nasal colonization. Molecular typing. PFGE. 

Hemodialysis.CA-MRSA 
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TÍTULO: Contribuição de bolsista no projeto “o estresse e sua interface com a 

obesidade, qualidade do sono e apneia obstrutiva do sono em enfermeiros”. 

Resumo 

Os profissionais de enfermagem devido a carga de trabalho excessiva e as 
condições de trabalho inadequadas, apresenta frequentemente um alto nível de 
estresse, e possíveis alterações no padrão de sono e nos hábitos alimentares, 
gerando desequilíbrios no organismo, e contribuindo para o desenvolvimento de 
doenças. O objetivo do estudo é analisar o nível de estresse, através da 
concentração do cortisol salivar, e a relação com a prevalência da obesidade, 
qualidade do sono e apneia obstrutiva do sono em enfermeiros dos turnos diurno 
e noturno. Tratar-se de estudo de desenho observacional, transversal, com 
abordagem quantitativa, do tipo analítico. Serão analisados e classificados os 
dados dos enfermeiros do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
entretanto a coleta de dados foi adiada devido ao contexto pandêmico atual. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUOL e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o parecer nº 3.967.790. 
Através dos resultados da revisão bibliográfica realizada se tornou possível 
fundamentar os conhecimentos acerca da saúde do trabalhador, 
compreendendo as consequências neurofisiológicas e neuroendócrinas do 
estresse, bem como as alterações do ciclo sono-vigília, a obesidade e a apneia 
obstrutiva do sono. Espera-se que os resultados finais venham contribuir para o 
avanço da enfermagem, contribuindo com o direcionamento de ações 
promocionais e preventivas para a saúde do trabalhador. 
 
Palavras-chave: Profissional de enfermagem, Estresse, Saúde do trabalhador. 

TITLE: STRESS AND ITS INTERFACE WITH OBESITY, SLEEP QUALITY AND 

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN NURSES. 

Abstract 

Working nurses, due to excessive workload and inadequate working conditions, 
often experience a high level of stress, and possible changes in sleep patterns 
and eating habits, causing imbalances in the body regulation, and possibly 
contributing to the development of diseases. The objective of the study is to 
analyze the levels of stress, through the concentration of salivary cortisol, and the 
relationship with the prevalence of obesity, quality of sleep and obstructive sleep 
apnea in nurses of the day and night shifts. This is an observational, cross-
sectional study with a quantitative, analytical approach. Nurses' data from the 
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Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) will be analyzed and classified, 
however data collection has been postponed due to the current pandemic 
environment. The project was approved by the Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) of HUOL and Federal University of Rio Grande do Norte, with the legal 
opinion nº 3.967.790. Through the results of the bibliographic review carried out, 
it became possible to substantiate knowledge about workers' health, including 
the neurophysiological and neuroendocrine consequences of stress, as well as 
changes in the circadian rhythm, obesity and obstructive sleep apnea. It is 
expected that the final results will contribute to the advancement of nursing, 
contributing to the direction of promotional and preventive actions for 
occupational health. 
 
Keywords: Nurses, Stress, Occupational health. 
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TÍTULO: Associação entre rigidez arterial e resposta exagerada da pressão 

arterial ao exercício 

Resumo 

 

A resposta exagerada da pressão arterial sistólica (PAS) ao exercício moderado 
está associada ao aumento do risco de doença cardiovascular (DCV). A rigidez 
arterial elevada é um fator de risco independente para DCV. A associação entre 
rigidez arterial e a resposta exagerada da PAS ao exercício ainda não foi 
completamente esclarecida. Objetivo: Examinar se a rigidez arterial está 
associada a uma resposta exagerada da PAS ao exercício moderado em idosos. 
Métodos: 114 idosos (idade = 67,1 ± 5,8 anos) foram incluídos neste estudo 
transversal. A espessura média-intima da artéria carótida foi avaliada com o 
participante na posição de decúbito dorsal através de ultrassom. Todos os 
participantes realizaram um teste de exercício moderado de três minutos em 
esteira rolante (5 METs). Antes e imediatamente após o teste ergométrico, os 
participantes tiveram a PA medida na posição sentada, utilizando um aparelho 
oscilométrico. Resultados: A PA sistólica pós-exercício não se associou a 
espessura da camada médio-intimal da carótida, tanto no modelo não ajustado 
(β = -0,0002, p = 0,839) quanto no modelo ajustado para outros fatores de risco 
cardiovascular (β = -0,0001, p = 0,909). Conclusão: Não houve associação da 
PA sistólica elevada pós exercício com a espessura aumentada da camada 
médio-intimal da artéria carótida em idosos. 

 
 
Palavras-chave: Rigidez arterial, Resposta exagerada da pressão arterial ao 

exercício, 

TITLE: Association between arterial stiffness and exaggerated blood pressure 

response to exercise 

Abstract 

 

Exaggerated systolic blood pressure (BP) response to moderate exercise is 
associated with increased risk of cardiovascular disease (CVD). Arterial stiffness 
is an independent risk factor for CVD. Association between arterial stiffness and 
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exaggerated blood pressures response to exercise is not completely known. 
Objective: To examine whether arterial stiffness is associated with exaggerated 
blood pressure response to exercise in older adults. Methods: 114 older adults 
(age = 67.1 ± 5,8 years) were included in this cross-sectional study. Carotid 
intima-media thick was evaluated with the participant in the supine position using 
ultrasound. All participants performed a 3- min moderate exercise test on a 
treadmill (5 METs). Before and immediately following the exercise test, the 
participants had their BP measured in a sitting position using an oscillometric 
device. Results: Systolic blood pressure after exercise was not associated with 
carotid intima-media thickness in not adjusted model (β = -0.0002, p = 0.839) or 
adjusted model for other cardiovascular risk factors (β = -0.0001, p = 0.909). 
Conclusion: Exaggerated blood pressure response to exercise was not 
associated with carotid intima-media thickness in older adults. 

 
 
Keywords: Arterial stiffness, exaggerated blood pressure response to exercise 
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TÍTULO: Efeito da fadiga mental na performance esportiva de jovens atletas: 

Uma Revisão Sistemática 

Resumo 

 

Objetivo: Analisar os efeitos da fadiga mental sobre a performance esportiva de 
jovens atletas. Métodos: Efetuou-se uma busca on-line na base de dados 
PubMed/Medline para selecionar artigos sobre da fadiga mental sobre a 
performance esportiva de jovens atletas, publicados até agosto de 2020. 
Resultados: Dos 21 artigos inicialmente analisados, 7 estudos foram incluídos 
nesta revisão. O total de participantes dos estudos foi de 118 sujeitos, e o 
tamanho amostral variou entre 10 e 32 sujeitos. Ao analisar o efeito da fadiga 
mental sobre a performance esportiva de jovens atletas, cinco de sete estudos 
demonstraram que existem efeitos negativos na performance esportiva. Os 
efeitos foram diminuição da concentração de lactato sanguíneo, da capacidade 
de concentração, VO2máx estimado, velocidade em que ocorre o VO2máx, FC 
máxima e média, aumento do número de erros, da PSE, do tempo de prova e 
quantidade de turnovers, além de comprometimento das variáveis técnicas. 
Conclusão: Os resultados encontrados sugerem efeitos negativos da fadiga 
mental sobre a performance esportiva de jovens atletas, mas não na motivação. 

 
 
Palavras-chave: fadiga mental, stroop test, performance, adolescentes, esporte 

TITLE: Effect of mental fatigue on the sports performance of young athletes: A 

Systematic Review 

Abstract 

Objective: To analyze the effects of mental fatigue on the sports performance of 
young athletes. Methods: An online search was performed in the PubMed / 
Medline database to select articles on mental fatigue on the sports performance 
of young athletes, published until August 2020. Results: Of the 21 regulated 
articles, 7 studies were included in this study. review. The total number of study 
participants was 118 subjects, and the sample size varied between 10 and 32 
subjects. When analyzing the effect of mental fatigue on the sports performance 
of young athletes, five out of seven studies demonstrated that there are negative 
effects on sports performance. The effects were decreased blood lactate 
concentration, concentration capacity, estimated VO2max, speed at which 
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VO2max occurs, maximum and average HR, increased number of errors, PSE, 
test time and number of turnovers, in addition to compromise of technical 
variables. Conclusion: The results found obtained negative effects of mental 
fatigue on the sports performance of young athletes, but not on motivation. 
 
Keywords: mental fatigue, stroop test, performance, adolescents, sport 
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TÍTULO: Efeito da losartana/PLGA na mucosite intestinal – Histopatologia, 

morfometria e dosagem de citocinas 

Resumo 

 

Mucosite intestinal caracteriza-se como um processo inflamatório que acomete 
pacientes portadores de câncer que são submetidos a tratamentos 
quimioterápicos. Sua principal característica trata-se de uma ulceração na 
mucosa oral e gastrointestinal. Um quimioterápico comumente prescrito para o 
tratamento de câncer é o 5-Fluorouracil (5-FU), capaz de promover dano 
tecidual, por meio do aumento de citocinas pró-inflamatórias e a infiltração de 
neutrófilos, os quais são fatores determinantes para caracterizar um modelo de 
inflamação. Estudos demonstraram que fármacos do grupo dos Bloqueadores 
do Receptor da Angiotensina II, comercializados como anti-hipertensivos, podem 
apresentar efeitos pleiotrópicos anti-inflamatórios. Neste sentido, o objetivo do 
presente trabalho foi avaliar o papel da losartana associada ao polímero PLGA 
na mucosite gastrointestinal induzida por 5-fluorouracil em camundongos pelo 
estudo das citocinas, análise histopatológica e morfométrica. Como metodologia, 
foi realizado um estudo de experimentação animal, onde camundongos Swiss 
foram divididos em três grupos para avaliação antiinflamatória deste fármaco. 
Após a eutanásia, as amostras coletadas foram separadas para as diferentes 
análises. Como resultados foram obtidos, dano tecidual da mucosa intestinal nos 
animais sem tratamento com a losartana e regressão da inflamação nos animais 
que foram submetidos a indução da mucosite com tratamento da losartana e 
PLGA. 

 
 
Palavras-chave: Mucosite intestinal, Losartana, 5-FU, Quimioterapia. 

TITLE: Effect of losartan / PLGA on intestinal mucosite - Histopathology, 

morphometry and cytokine measurement. 

Abstract 
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Intestinal mucositis is characterized as an inflammatory process that affects 
cancer patients undergoing chemotherapy treatments. Its main characteristic is 
an ulceration in the oral and gastrointestinal mucosa. A chemotherapy commonly 
prescribed for the treatment of cancer is 5-Fluorouracil (5-FU), capable of 
promoting tissue damage, through the increase of pro-inflammatory cytokines 
and the infiltration of neutrophils, which are determining factors to characterize a 
model inflammation. Studies have shown that drugs in the Angiotensin II 
Receptor Blocker group, marketed as antihypertensive drugs, can have 
pleiotropic anti-inflammatory effects. In this sense, the objective of the present 
study was to evaluate the role of losartan associated with the PLGA polymer in 
gastrointestinal mucositis induced by 5-fluorouracil in mice by studying cytokines, 
histopathological and morphometric analysis. As a methodology, an animal 
experimentation study was carried out, where Swiss mice were divided into three 
groups for anti-inflammatory evaluation of this drug. After euthanasia, the 
collected samples were separated for different analyzes. As results were 
obtained, tissue damage of the intestinal mucosa in animals without treatment 
with losartan and regression of inflammation in animals that were submitted to 
mucositis induction with treatment of losartan and PLGA. 

 
 
Keywords: Intestinal mucositis, Losartana, 5-FU, Chemotherapy. 
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TÍTULO: FUNCIONALIDADE DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL 

Resumo 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é o comprometimento agudo da função 
cerebral, com duração maior que 24 horas. Pode acontecer por insuficiência de 
suprimento sanguíneo ou hemorragia cerebral. De acordo com a Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), funcionalidade 
refere-se a todas as funções corporais, atividades e participação do indivíduo na 
comunidade, abrangendo o paciente de uma perspectiva mais ampla. Este 
estudo objetivou avaliar a funcionalidade de pacientes com AVC. Trata-se de um 
estudo observacional, analítico e transversal, realizado em Santa Cruz – RN, 
sendo as avaliações no ambiente domiciliar do paciente com idade maior que 18 
anos, de ambos os sexos e capacidade cognitiva de responder os instrumentos. 
Foi aplicada ficha de avaliação de dados demógraficos e clínicos, a avaliação 
neurológica do paciente foi feita pela National Institute Health Stroke Scale 
(NIHSS), do estado cognitivo pelo Mini Exame do Estado Mental (MEEM), da 
parte motora pela Escala de Fugl-Meyer, da funcionalidade pelo World Health 
Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) e foi aplicado 
um questionário de fatores ambientais presentes no core set da CIF. Em 
decorrência da pandemia de Covid-19 e do isolamento social a pesquisa teve 
que ser interrompida, dos 6 pacientes avaliados, apenas 2 se encaixaram nos 
critérios e com isto, a obtenção de dados foi impossibilitada. 
 
Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; CIF; Fisioterapia; 

TITLE: FACTORS RELATED TO THE FUNCTIONALITY OF PATIENTS WITH 

STROKE 

Abstract 

Stroke is the acute impairment of brain function, lasting more than 24 hours. 
Insufficient blood supply or cerebral hemorrhage may occur. The agreement with 
the International Classification of Functioning, Disability and Health (CIF), 
includes all corporate functions, activities and participation of the individual in the 
community, covering the patient from a broader perspective. This study aimed to 
assess the capacity of stroke patients. This is an observational, analytical and 
cross-sectional study, carried out in Santa Cruz - RN, being evaluated in the 
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home environment of the patient aged over 18 years, of both sexes and cognitive 
ability to respond to instruments. A demographic and clinical data assessment 
form, a neurological assessment of the patient by the NIHSS (National Institute 
Health Stroke Scale), with cognitive status by the Mini Mental State Examination 
(MMSE), part of the Fugl-Meyer Scale mechanism, was applied. , of functionality 
by the World Health Organization's Disability Assessment Schedule 2.0 
(WHODAS 2.0) and was used as a questionnaire on environmental factors 
present in the CIF core set. As a result of the Covid-19 pandemic and social 
isolation, a survey had to be stopped, of the 6 prescribed patients, only 2 fit the 
requirements and with that, the data were impossible. 
 
Keywords: Stroke; CIF; Physical Therapy Specialty; 
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TÍTULO: PERFIL DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E ADQUIRIDAS EM UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE REFERÊNCIA 

Resumo 

Introdução: Cardiopatias Congênitas e adquiridas se constituem grupos de 
patologias importante na saúde da população pediátrica causando um impacto 
importante na morbidade e mortalidade delas. Ambos grupos de doenças 
requerem o laudo ecocardiográfico para identificação da alteração da morfologia 
e da função do coração. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi traçar o perfil 
das cardiopatias congênitas e adquiridas em um ambulatório de cardiopediatria 
de um hospital de referência. Metodologia: Utilizou-se da coleta de informações 
sociodemográficas, clínica e ecocardiográficas em prontuários de pacientes do 
referido serviço, entre os anos de 2016 a 2019. Resultados: Temos, que 51,4% 
da amostra apresentou alteração cardiológica; a cardiopatia congênita foi mais 
presente mais representadas pela comunicação interventricular e o ducto 
arterioso patente; além 25,7% da amostra apresentar sobrepeso e obesidade. 
Conclusões: As cardiopatias é um grupo de doenças prevalentes na população 
na presente amostra, e que apresenta uma parcela relevante de indivíduos com 
um fator de risco importante para doenças cardiovasculares: sobrepeso e 
obesidade. Sendo assim, é necessário o acompanhamento interprofissional 
dessa população para evitar o agravamento da condição de maneira precoce. 

 
Palavras-chave: Cardiopatia Congênita. Cardiopatia Adquirida. Pediatria. 

TITLE: PROFILE OF CONGENITAL AND ACQUIRED HEART DISEASES IN A 

UNIVERSITY REFERENCE HOSPITAL 

Abstract 

Introduction: Congenital and Acquired Heart Diseases are groups of 
pathologies important in the health of the pediatric population and it has an 
important impact on their morbidity and mortality. The two groups of diseases 
demand the echocardiography exam to identify changes in heart morphology and 
function. Thus, the aim of this study was to track the profile of congenital and 
acquired heart disease in a pediatric cardiology outpatient clinic of a referral 
hospital. Methods: The study collected sociodemographic, clinical and 
echocardiographic data in medical records, between the years 2016 to 2019. 
Results: Among the main results, 51,4% of the sample had cardiac abnormality; 
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the congenital heart disease was more prevalent over acquired heart disease, 
where the interventricular communication and the ductus arteriosus highlights; in 
addition, 25.7% of the sample was overweight and obese. Conclusions: As heart 
disease is prevalent in the pediatric sample, and that presents a relevant portion 
with an important risk factor for cardiovascular diseases: overweight and obesity. 
Therefore, interprofessional monitoring of this population is necessary to avoid 
early condition worsening. 

 
Keywords: Congenital Heart Disease. Acquired Heart Disease. Pediatrics. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1217 

 

CÓDIGO: SB1289 

AUTOR: LUAN VICTOR ANSELMO DE OLIVEIRA 

COAUTOR: SUSANN KELLY DAMIÃO DO REGO E SILVA ANDRADE 

ORIENTADOR: JULIANA MARIA GAZZOLA 

 

 

TÍTULO: Perfil epidemiológico de pessoas idosas com Doença de Alzheimer na 

cidade de Natal/RN 

Resumo 

Introdução: Nas últimas décadas, com o envelhecimento da população 
brasileira, observamos o surgimento de novos desafios enfrentados pelos 
serviços de saúde para oferecer cuidado às pessoas idosas. O aumento na 
incidência de doenças crônicas tem demandado novas formas de atuação dos 
profissionais. Hoje em dia, sabe-se que diversas dessas doenças acabam 
prejudicando a funcionalidade e a cognição das pessoas idosas. Objetivo: 
Elaborar um perfil epidemiológico dos idosos com Doença de Alzheimer 
encaminhados para o Centro Especializado de Atenção à Saúde do Idoso 
(CEASI) da cidade de Natal-RN. Métodos: Estudo epidemiológico, descritivo e 
de caráter quantitativo. Os dados da pesquisa foram provenientes dos 
prontuários de pacientes com diagnóstico de declínio cognitivo encaminhados 
ao CEASI, a partir do qual foram coletados dados sociodemográficos e dados 
referentes a condição clínica dos pacientes. Resultados: No total, foram 
analisados 87 prontuários de pessoas idosas diagnosticadas com provável 
Doença de Alzheimer, com predomínio de pessoas do sexo feminino com 
diagnóstico de Alzheimer em estágio inicial/leve. Conclusão: Em função do 
contexto de pandemia, a coleta de dados do trabalho precisou ser interrompida. 
Portanto, os dados são parciais. A despeito disso, os resultados nos apontam 
para a necessidade de criarmos estratégias de orientação aos cuidadores e/ou 
familiares, para manutenção e/ou retardo do prejuízo funcional identificado.  
 
Palavras-chave: Alzheimer; Cognição; Envelhecimento; Epidemiologia; Dem 

TITLE: Epidemiological profile of elderly people with Alzheimer's disease in the 

city of Natal/RN 

Abstract 

Introduction: In the last decades, with the aging of the Brazilian population, we 
have observed the new challenges faced by health services to offer care to the 
elderly. The increased incidence of chronic diseases has demanded new 
professional approaches. It is known that several of these diseases impair both 
the functionality and cognition of the elderly. Objective:To elaborate the 
epidemiological profile of the elderly population with Alzheimer's disease referred 
to the Specialized Center for Elderly Health Care (CEASI) in the city of NatalRN. 
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Methods: Epidemiological, descriptive, and quantitative study. Data were 
collected from medical records of patients with cognitive decline diagnosis 
referred to the CEASI, from which sociodemographic data and data on the 
patients' clinical condition were collected. Results: Eighty-seven medical records 
of elderly individuals diagnosed with probable Alzheimer's disease were 
analyzed, with a predominance of females diagnosed with early/mild Alzheimer's. 
Conclusion: Due to the pandemic context, data collection needed to be 
interrupted. Therefore, the data is partial. In spite of this, the results point us to 
the need to create guidance strategies for caregivers and/or family members, to 
maintain and/or delay the identified functional impairment. 

 
Keywords: Alzheimer; Cognition; Aging; Epidemiology; Dementia. 
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TÍTULO: APRENDIZADO SOBRE ENVELHECIMENTO HUMANO NA ÓTICA 

DE DISCENTES DE ENFERMAGEM 

Resumo 

Introdução: O processo de envelhecimento em crescimento mundial, se torna 
desafio para o desenvolvimento de ações e políticas estratégicas a assistência 
em saúde da população idosa; para tanto a formação profissional em 
enfermagem deve ser capaz de proporcionar as ferramentas necessárias para a 
qualificação e construção do conhecimento profissional desde a graduação. 
Objetivo: Possuir um olhar sobre a análise e identificação das perspectivas de 
discentes no ensino e aprendizado do processo de envelhecimento humano. 
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratório-
descritivo. Sendo constituída por três fases: identificação e seleção de discentes 
aptos a participar do estudo, entrevistas individuais com roteiro de questões e 
gravação de respostas e transcrição das falas e respostas na íntegra para 
agrupamento de pensamentos. Resultados: Foi observado o desenvolvimento 
do processo ensino e aprendizado em vários aspectos inerentes a esse 
fenômeno com base nos olhares e subjetividade dos discentes, categorizando 
classes com âmbitos institucionais, docente, discente e subjetivos ao 
aprendizado e trabalho profissional no processo de envelhecimento humano. 
Conclusões: No contexto da pesquisa tornou-se evidente as potencialidades e 
dificuldades presentes nos aspectos educacionais sobre o processo de 
envelhecimento a partir da perspectiva discente, proporcionando oportunidade 
para se compreender como se constitui esse processo de formação e atuação 
em enfermagem. 
 
Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Saúde do Idoso. Aprendizagem. 

TITLE: LEARNING ABOUT HUMAN AGING FROM THE VIEW OF NURSING 

STUDENTS 

Abstract 

 

Introduction: The aging process in global growth, becomes a challenge for the 
development of strategic actions and policies in health care for the elderly 
population; therefore, professional training in nursing must be able to provide the 
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necessary tools for the qualification and construction of professional knowledge 
since graduation. Objective: To have a look at the analysis and identification of 
the perspectives of students in teaching and learning about the human aging 
process. Methodology: This is an exploratory-descriptive qualitative research. It 
consists of three phases: identification and selection of students able to 
participate in the study, individual interviews with script of questions and 
recording of responses and transcription of speeches and responses in full for 
grouping thoughts. Results: It was observed the development of the teaching and 
learning process in several aspects inherent to this phenomenon based on the 
views and subjectivity of the students, categorizing classes with institutional, 
teaching, student and subject areas to learning and professional work in the 
human aging process. Conclusions: In the context of the research, the potential 
and difficulties present in the educational aspects of the aging process became 
evident from the student perspective, providing an opportunity to understand how 
this process of training and performance in nursing is constituted. 

 
 
Keywords: Nursing Education. Health of the Elderly. Learning. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA E 

EFICÁCIA IN VIVO NA CICATRIZAÇÃO COM FRAÇÃO OBTIDA DAS FOLHAS 

DE MANSOA HIRSUTA 

Resumo 

 

Plantas medicinais continuam sendo amplamente utilizadas como uma fonte 
importante de novos fármacos, adjuvantes e medicamentos fitoterápicos, 
aproximadamente 80% da população mundial utilizam plantas medicinais com 
fins de cura, por ser uma terapia economicamente acessível. O Brasil é 
considerado como centro da diversidade família Bignoneaceae. Mansoa hirsuta 
D.C. (M. hirsuta) é um gênero diversificado da família Bignoniaceae. Estudos 
realizados relataram uma inibição significativa da produção de óxido nítrico 
(57,92%, 0,01 mg/mL) e da linfoproliferação (99,92% ) da fração acetato de etila 
da M. hirsuta. Estudo das frações das folhas de M. hirsuta demonstrou uma 
melhor inibição da produção de óxido nítrico (NO) pela fração acetato de etila 
(FAE) de 57,92%, 0,01 mg/mL, enquanto as frações hidroalcóolica, etanólica e 
clorofórmica inibiram a produção de NO entre 5-14%. Os compostos inibidores 
de NO tem potencial imunomodulador, a FAE foi submetida a ensaios de 
linfoproliferação por estimulação com antígeno e de reações mistas linfocitárias 
obtendo-se uma inibição da proliferação de linfócitos de 99,92%. Portanto o 
objetivo geral deste trabalho foi desenvolver uma formulação farmacêutica com 
a fração acetato de etila das folhas de M. hirsuta para uso tópico em feridas 
cutâneas e teve como resultado de toxicidade positivos, com nenhuma morte 
animal, não foi observada diferença significativa no peso corporal, no consumo 
de água e ração e nem modificações comportamentais. 

 
 
Palavras-chave: Mansoa hirsuta, cicatrização de feridas ; biomaterial; 

TITLE: DEVELOPMENT OF A PHARMACEUTICAL AND EFFECTIVE 

FORMULATION IN VIVO IN HEALING WITH FRACTION OBTAINED FROM 

MANSOA HIRSUTA LEAVES 
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Abstract 

Medicinal plants continue to be widely used as an important source of new drugs, 
adjuvants and herbal medicines, approximately 80% of the world population use 
medicinal plants for healing purposes, as it is an economically accessible therapy. 
Brazil is considered to be the center of the Bignoneaceae family diversity. 
Mansoa hirsuta D.C. (M. hirsuta) is a diversified genus in the family 
Bignoniaceae. Studies have reported a significant inhibition of nitric oxide 
production (57.92%, 0.01 mg / mL) and lymphoproliferation (99.92%) of the ethyl 
acetate fraction of M. hirsuta. A study of the fractions of the leaves of M. hirsuta 
demonstrated a better inhibition of the production of nitric oxide (NO) by the 
fraction of ethyl acetate (FAE) of 57.92%, 0.01 mg / mL, while the fractions of 
hydroalcohol, ethanol and chloroform inhibited NO production by 5-14%. The NO 
inhibiting compounds have immunomodulatory potential, the FAE was subjected 
to lymphoproliferation tests by stimulation with antigen and mixed lymphocyte 
reactions, obtaining a 99.92% inhibition of lymphocyte proliferation. Therefore, 
the general objective of this work was to develop a pharmaceutical formulation 
with the ethyl acetate fraction of M. hirsuta leaves for topical use in cutaneous 
wounds and as a result of positive toxicity, with no animal death, no significant 
difference in body weight was observed. , in the consumption of water and feed 
and neither behavioral changes. 
 
Keywords: Hirsute mansoa, wound healing; biomaterial; 
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TÍTULO: Método analítico para determinação de testosterona em meios utilizado 

no estudo de permeação 

Resumo 

Os geis são bases bastante utilizadas em produtos farmacêuticos 
dermatológicos e cosméticos, todavia, sua eficácia tópica é obtida a partir de 
fármacos potentes com adequado grau de penetração na pele. No presente 
estudo, para avaliar a solubilidade da testosterona em meios utilizados no estudo 
de permeação, desenvolveu-se um método analítico utilizando a cromatografia 
a líquido de ultra eficiência. Foi utilizado um cromatógrafo da marca Shimadzu, 
modelo Prominence, para a separação cromatográfica com eluição isocrática em 
coluna de fase reversa C18 com 75 mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro 
interno e tamanho de partícula de 2,2 µm, à temperatura do forno de 30 °C, com 
um fluxo fase móvel de 0,3 mL/min. No entanto, devido a pandemia do novo 
coronavírus o trabalho está em desenvolvimento, com o intuito de criar um 
método de doseamento validado para determinação do teor de testosterona em 
gel utilizando cromatografia a líquido de alta eficiência (CLAE). 
 
Palavras-chave: Testosterona; Solubidade; Permeação; CLAE; Doseamento. 

TITLE: Analytical method for determining testosterone in media used in the 

permeation study 

Abstract 

Gels are bases widely used in dermatological and cosmetic pharmaceutical 
products, however, their topical efficacy is obtained from potent drugs with an 
adequate degree of penetration into the skin. In the present study, to evaluate 
the solubility of testosterone in media used in the permeation study, an analytical 
method was developed using ultra-efficient liquid chromatography. A Shimadzu 
chromatograph, model Prominence, was used for chromatographic separation 
with isocratic elution in a C18 reverse phase column 75 mm long and 4.6 mm 
internal diameter and particle size of 2.2 µm, at 30 ° C oven, with a mobile phase 
flow of 0.3 mL / min. However, due to the pandemic of the new coronavirus, work 
is underway, with the aim of creating a validated dosing method for determining 
the testosterone content in gel using high performance liquid chromatography 
(HPLC).  
 
Keywords: Testosterone; Solubility; Permeation; HPLC; Dosing. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DE PROFISSIONAIS E 

ESTUDANTES ATUANTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE 

NATAL/RN POR MEIO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE A RESPEITO DA FEBRE 

REUMÁTICA: PROJETO PILOTO. 

Resumo 

A Febre Reumática (FR) permanece como a principal causa de cardiopatia 
adquirida na infância. A doença pode evoluir com complicações graves caso não 
seja diagnosticada e tratada precocemente. Nesse contexto, surge a ideia de um 
estudo piloto que objetiva traçar o perfil sociodemográfico dos funcionários da 
rede pública da Atenção Primária à Saúde (APS) da que atuam em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) por meio de uma capacitação a respeito da doença 
com intuito de estruturar o grupo amostral para melhorar a qualidade do ensino 
e direcionar a metodologia para as principais carência do conhecimento e 
estruturar uma base padrão de educação em saúde a respeito da FR. 
Caracterizando-se como um estudo transversal observacional, teve uma 
amostra de 337 capacitados de várias macrorregiões de saúde do município. 
Como resultados destaca-se a presença massiva de mulheres e a idade média 
dos participantes de 41 anos, ainda é posto em evidência que grande parte dos 
participantes possuem somente a conclusão do ensino médio de formação 
acadêmica. Além disso, é notável a alta taxa de não aplicabilidade da profilaxia 
para a doença na APS, contrário das diretrizes estruturais do Sistema Único de 
Saúde. Portanto, conclui-se que a educação em saúde é essencial para o 
desenvolvimento e atualização do conhecimento para profissionais das UBS que 
estão a um elevado tempo no mercado de trabalho e principalmente, por estarem 
ativamente relacionados ao rastreio e diagnóstico precoce dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Febre Reumática. Educação em Saúde. Profissionais. 

Estudantes. 

TITLE: ASSESSMENT OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF 

PROFESSIONALS AND STUDENTS ACTING AT THE BASIC HEALTH UNITS 

OF NATAL / RN THROUGH HEALTH EDUCATION REGARDING RHEUMATIC 

FEVER: PILOT PROJECT. 

Abstract 
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Rheumatic fever (RF) remains the main cause of acquired heart disease in 
childhood. The disease can progress with serious complications if it is not 
diagnosed and treated early. In this context, the idea of a pilot study arises that 
aims to outline the sociodemographic profile of the employees of the public 
primary health care (PHC) network of those who work in Basic Health Units (UBS) 
through training on the disease with in order to structure the sample group to 
improve the quality of teaching and direct the methodology to the main shortages 
of knowledge and structure a standard health education base regarding RF. 
Characterizing itself as a cross-sectional observational study, it had a sample of 
337 trained from several health macro-regions in the municipality. As a result, we 
highlight the massive presence of women and the average age of the participants, 
41 years old, it is still evident that most of the participants have only completed 
high school education. In addition, the high rate of non-applicability of prophylaxis 
for the disease in PHC is notable, contrary to the structural guidelines of the 
Unified Health System. Therefore, it is concluded that health education is 
essential for the development and updating of knowledge for professionals the 
UBS that are in the job market for a long time and mainly because they are 
actively related to screening and early diagnosis of patients. 

 
 
Keywords: Rheumatic fever. Health Education. Professionals. Students. 
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TÍTULO: Funcionalidade de crianças com Microcefalia associada ao Zika Vírus 

Resumo 

Introdução: A partir da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) a funcionalidade de um indivíduo com determinada 
condição de saúde depende de aspectos como função e estrutura do corpo, bem 
como de fatores pessoais e ambientais. O seguinte estudo objetiva conhecer a 
percepção dos pais sobre quais aspectos devem ser incluídos nas medidas de 
desfecho no cuidado de crianças com SCZ, a partir da CIF. Métodos: Estudo 
qualitativo de caráter transversal, incluídos 32 pais/cuidadores de crianças com 
diagnostico confirmado de SCZ, realizou-se 6 grupos focais onde foi realizado 
perguntas englobando os domínios da CIF. Resultados e discussão: Os 
pais/cuidadores de crianças com SCZ que foram incluídos, residiam ou 
frequentavam os serviços de atendimento em saúde em Santa Cruz/RN, João 
Pessoa/PB e Campina Grande/PB. Quanto as categorias da CIF os pais 
informaram que fatores ambientais devem ser considerados no processo de 
cuidado das crianças, principalmente quando relacionado a politicas 
relacionadas a saúde(33%), para funções e estrutura do corpo: função de 
controle do movimento voluntário (16,7%), atividade e participação informaram 
que é importante manter a posição do corpo (14,5%), quanto a estrutura do corpo 
os pais enfatizaram a estrutura de membro inferior (78,6%). Conclusão: Esse 
estudo demonstra, com base no modelo da CIF, as percepções de 
pais/cuidadores quanto aos aspectos relevantes para um melhor cuidado e 
atenção para com crianças com SCZ. 
 
Palavras-chave: CIF. Microcefalia. Síndrome Congênita do Zika. 

TITLE: Functionality of children with Microcephaly associated with Zika Virus 

Abstract 

 

Introduction: Based on the International Classification of Functionality, Disability 
and Health (ICF), the functionality of an individual with a certain health condition 
depends on aspects such as body function and structure, as well as personal and 
environmental factors. The following study aims to understand the parents' 
perception about which aspects should be included in the outcome measures in 
the care of children with SCZ, based on the ICF. Methods: Qualitative cross-
sectional study, including 32 parents / caregivers of children with a confirmed 
diagnosis of SCZ, 6 focus groups were held where questions were made covering 
the domains of the ICF. Results and discussion: Parents / caregivers of children 
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with SCZ who were included, resided or attended health care services in Santa 
Cruz / RN, João Pessoa / PB and Campina Grande / PB. Regarding the ICF 
categories, parents informed that environmental factors should be considered in 
the care process of children, especially when related to health-related policies 
(33%), for body functions and structure: voluntary movement control function (16, 
7%), activity and participation informed that it is important to maintain the body 
position (14.5%), while the body structure the parents emphasized the lower limb 
structure (78.6%). Conclusion: This study demonstrates, based on the ICF 
model, the perceptions of parents / caregivers regarding the relevant aspects for 
better care and attention for children with SCZ. 

 
 
Keywords: CIF. Microcephaly. Congenital Zika Syndrome. 
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TÍTULO: Desenvolvimento e validação de metodologia por CLUE-DAD para 

quantificar geranina no extrato hidroetanólico de Spondias mombin 

Resumo 

Spondias mombin L. (Anacadiaceae) é uma árvore frutífera nativa e não 
endêmica do Brasil, sendo distribuída em várias regiões do país. Essa espécie 
é popularmente conhecida como cajá, cajá-mirim, cajarana, cajazeira, cajazinho 
e taperebá. Seu uso etnofarmacológico é amplo, sendo usada para tratar desde 
lesões e ferimentos simples até condições infecciosas como malária e 
leishmaniose. Embora seu uso seja bastante difundido pelo Brasil, ainda há uma 
carência de estudos de controle de qualidade que contribuam para quantificação 
de marcadores da espécie. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi 
desenvolver e validar uma metodologia para quantificar o marcador geranina no 
extrato hidroetanólico das folhas de S. mombin para a CLUE-DAD. A 
metodologia foi desenvolvida e validada para a CLUE-DAD segundo as normas 
da RDC Nº166/2017 da ANVISA e as Diretrizes da ICH, 2005. Inicialmente, os 
parâmetros de adequabilidade do sistema (resolução, eficiência e assimetria) 
foram analisados. Para a validação, foram avaliados os parâmetros de 
seletividade, linearidade, exatidão, precisão (repetibilidade e precisão 
intermediária), limite de quantificação e limite de detecção. Na quantificação da 
geranina, foi usada a equação da reta gerada da curva de calibração da 
linearidade, chegando a um teor de geranina de 193,8 µg/mg de extrato. Sendo 
assim, o método desenvolvido apresentou-se adequado para quantificar o 
marcador geranina no derivado vegetal obtido das das folhas de Spondias 
mombin. 
 
Palavras-chave: Anacardiaceae, marcador, controle de qualidade 

TITLE: Development and validation of methodology by CLUE-DAD to quantify 

geraniin in the hydroethanolic extract of Spondias mombin 

Abstract 

Spondias mombin L. (Anacadiaceae) is a fruit tree native and not endemic to 
Brazil, being distributed in several regions of the country. This species is 
popularly known as cajá, cajá-mirim, cajarana, cajazeira, cajazinho and taperebá. 
Your ethnopharmacological use is wide, being used to treat from simple injuries 
and wounds to infectious conditions such as malaria and leishmaniasis. Although 
your use is widespread in Brazil, there is still a lack of quality control studies that 
contribute to the quantification of markers of the species. Therefore, the objective 
of this work was to develop and validate a methodology to quantify the geraniin 
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marker in the hydroethanolic extract of S. mombin leaves for CLUE-DAD. The 
methodology was developed and validated for CLUE-DAD according to the rules 
of RDC Nº166/2017 of ANVISA and the ICH Guidelines, 2005. Initially, the 
parameters of system suitability (resolution, efficiency and asymmetry) were 
forced. For validation, the parameters of selectivity, linearity, accuracy, precision 
(repeatability and intermediate precision), limit of quantification and limit of 
detection were obtained. In the quantification of geraniin, the equation of the 
straight line generated from the linearity calibration curve was used, reaching a 
geraniin content of 193.8 µg/mg of extract. Thus, the developed method is 
suitable to quantify the geraniin marker in the plant derivative included in the 
leaves of Spondias mombin. 
 
Keywords: Keywords Anacardiaceae, marker, quality control 
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TÍTULO: Desenvolvimento pós-natal das conexões talâmicas de ratos modelos 

de autismo 

Resumo 

O córtex cerebral pode ser dividido em 6 camadas principais (enumeradas de I, 
II, III, IV, V e VI), as quais recebem aferências e emitem eferências de/para locais 
distintos do Sistema Nervoso Central e Periférico. Existe também as divisões do 
córtex, como o Córtex Somatossensorial Primário, Córtex Motor Primário, Córtex 
Auditivo etc, e em cada um desses córtex, existe uma organização específica 
dos neurônios das camadas corticais, propiciando o melhor arranjo para que as 
conexões e sinapses ocorram da melhor maneira possível. O desenvolvimento 
dessas camadas sofre influência de um efeito chamado de Período Crítico Pós-
Natal, uma fase do desenvolvimento do sistema nervoso altamente suscetível à 
plasticidade induzida por estímulos sensoriais do ambiente. Além disso, é sabido 
que em indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista tem sua sintomatologia 
possivelmente em consequência do comprometimento do balanço entre as 
conexões inibitórias e excitatórias na fase inicial da vida. Este estudo tem como 
intenção descrever as conexões tálamo-corticais em animais modelo de Autismo 
induzido por Ácido Valpróico (VPA). Nossas observações, em conjunto com 
estudos anteriores, demonstram as diversas conexões entre as camadas 
corticais, algumas das quais não são observadas em modelos sem alterações. 
São necessários mais estudos para determinar que componentes fazem com 
que haja a desorganização dessas conexões e como ocorre o período crítico nos 
indivíduos autistas. 
 
Palavras-chave: Autismo, conexões, desenvolvimento, neuroanatomia, sistemas 

sensoriais 

TITLE: Postnatal development of thalamic connections in autistic model mice 

Abstract 

The cerebral cortex can be divided into 6 main layers (numbered I, II, III, IV, V 
and VI), which receive afferents and emit efferences from / to different locations 
in the Central and Peripheral Nervous System. There are also divisions of the 
cortex, such as the Primary Somatosensory Cortex, Primary Motor Cortex, 
Auditory Cortex etc., and in each of these cortex, there is a specific organization 
of the neurons of the cortical layers, providing the best arrangement for 
connections and synapses to occur from the best possible way. The development 
of these layers is influenced by an effect called the Postnatal Critical Period, a 
phase in the development of the nervous system highly susceptible to plasticity 
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induced by sensory stimuli in the environment. In addition, it is known that in 
individuals with Autism Spectrum Disorder it has its symptoms possibly as a result 
of the compromised balance between the inhibitory and excitatory connections in 
the early phase of life. This study intends to describe the thalamus-cortical 
connections in model animals of Autism induced by Valproic Acid (VPA). Our 
observations, in conjunction with previous studies, demonstrate the various 
connections between the cortical layers, some of which are not seen in models 
without changes. Further studies are needed to determine which components 
cause these connections to disorganize and how the critical period occurs in 
autistic individuals. 
 
Keywords: Autism, connections, development, neuroanatomy, sensory systems 
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TÍTULO: Distribuição geográfica e conservação de peixes anuais 

(Cyprinodontiformes: Rivulidae) da ecorregião Nordeste Médio Oriental da 

Caatinga 

Resumo 

O presente estudo preenche lacunas geográficas a respeito dos habitantes mais 
conspícuos e ameaçados de extinção nos sistemas aquáticos de uma ecorregião 
da Caatinga, conhecida como Nordeste Médio Oriental (NEMO). Através de 
levantamentos de dados de bibliografia e expedições de campo recentes, 
apresentamos o mapeamento da distribuição geográfica dos peixes anuais da 
família Rivulidae do NEMO, representados pelos gêneros Cynolebias e 
Hypsolebias. Um total de 21 registros são encontrados entre 10 bacias costeiras 
do Nordeste, nos quais nove são ocorrências inéditas e ampliam a distribuição 
de três das quatro espécies da área de estudo. Cabe ressaltar que entre os 
novos registros, duas localidades são encontradas dentro da unidade de 
conservação do Parque Nacional da Furna Feia no município de Mossoró, Rio 
Grande do Norte. Além disso, biótipos inéditos para os peixes anuais são 
reportados nesse estudo. Por fim, recomendamos medidas de conservação que 
poderão ser determinantes para as futuras avaliações dos status de conservação 
das espécies. Esse estudo culminou na publicação de um artigo científico na 
revista Neotropical Biology and Conservation em Julho de 2020. 
 
Palavras-chave: Áreas secas, espécies ameaçadas, peixes neotropicais de água 

doce 

TITLE: Geographic distribution and conservation of seasonal killifishes 

(Cyprinodontiformes, Rivulidae) from the Mid-Northeastern Caatinga ecoregion 

Abstract 

The present study fills geographical gaps of the most conspicuous and 
threatened inhabitants in the aquatic systems of a Caatinga ecoregion, known as 
the Mid-Northeastern (MNCE). Through bibliographic data surveys and recent 
field expeditions, we presented the updated geographic distribution of the annual 
fishes Cynolebias and Hypsolebias in MNCE, both members of the Rivulidae 
family. A total of 21 records were found in 10 coastal basins in the Northeast, in 
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which nine are unprecedented occurrences and expand the distribution of three 
species, out of four, in the study area. It should be noted that among the new 
records, two locations were found within the conservation unit of the Furna Feia 
National Park in the municipality of Mossoró, Rio Grande do Norte. In addition, 
unprecedented biotypes for annual fishes were reported in this study. Finally, we 
recommended conservation measures for these species that can be decisive for 
the future assessments of their conservation status. This study culminated in the 
publication of a scientific article in the Neotropical Biology and Conservation 
jornal in July 2020. 
 
Keywords: Dry lands, Endangered species, Neotropical freshwater fishes 
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TÍTULO: Caracterização energética e pirólise flash das cascas da castanha de 

caju. 

Resumo 

 

O crescimento populacional gera também um maior consumo de energia, o que 
desperta o interesse e necessidade em investigar outros meios e materiais 
capazes de compor a matriz energética, dado que as principais fontes 
energéticas utilizadas na atualidade ainda derivam de combustíveis de fontes 
fósseis. Com a elevada capacidade produtiva agrícola brasileira, a biomassa é 
tida como uma alternativa para geração de energia mais limpa e sustentável, por 
isso, o presente trabalho estuda o potencial energético de resíduos do 
beneficiamento da castanha de caju (Anacardium occidentale), para possível 
aplicação no processo de pirólise, visto que esse resíduo representa cerca de 
70% da massa total do fruto. Além disso, faz um breve levantamento nos 
aspectos ambientais, sociais e econômicos, considerados a tríade da 
sustentabilidade. 

 
 
Palavras-chave: Pirólise, Casca da Castanha de caju, Resíduos Agrícolas, 

Biomassa. 

TITLE: Energetic characterization and flash pyrolysis of cashew nut shells. 

Abstract 

 

Population growth generates greater energy consumption, which arouses interest 
and need to investigate other means and materials capable of composing the 
energy matrix, given that the main energy sources used today still derive from 
fossil fuels. With the high Brazilian agricultural productive capacity, biomass is 
considered as an alternative for cleaner and sustainable energy generation. 
Therefore, this work aim is to study the energy potential of residues from the 
processing of cashew nuts (Anacardium occidentale), for possible application in 
the pyrolysis process since this residue represents about 70% of the total fruit 
mass. In addition, it makes a brief survey on the environmental, social and 
economic aspects, considered the triad of sustainability. 
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Keywords: Pyrolysis, Cashew Nut Shell, Agricultural Residues, Biomass. 
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TÍTULO: Estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) associada ao 

exercício funcional na dor, desempenho funcional, qualidade de vida e aspectos 

emocionais de pacientes com Fibromialgia. 

Resumo 

Introdução: A fibromialgia (FM) é uma síndrome caracterizada por dor crônica 
e difusa associada à plasticidade maladaptativa em circuitos neurais centrais. O 
manejo da FM necessita de abordagem multidisciplinar na tentativa de investigar 
se há potencialização dos efeitos terapêuticos. O objetivo do estudo foi investigar 
o efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) associada 
ao exercício funcional na dor, desempenho funcional, qualidade de vida (QV) e 
aspectos emocionais em pacientes com FM. Metodologia: Ensaio clínico 
randomizado, placebo-controlado e duplo-cego envolvendo 31 mulheres com FM 
divididas em dois grupos de forma aleatória em blocos: grupo exercício com 
estimulação ativa (GEEA; n=17) e grupo exercício com estimulação placebo 
(GEEP; n=14). A ETCC foi realizada por cinco dias consecutivos durante a 
primeira semana de exercício (2mA, 20min, rampa On/0ff 30s, com ânodo na 
área motora primária e cátodo na região supraorbital direita). O exercício foi 
realizado três vezes por semana durante oito semanas. Foram realizadas 
avaliações pré, imediatamente após a primeira semana (T1), após quatro 
semanas (T2) e após o programa de exercício (T3). Resultados: Houve melhora 
significativa nos escores de dor, teste de sentar e levantar, TC6M, QV e 
depressão em ambos os grupos (p<0,05). No entanto, sem diferença entre eles 
(p>0,05). Conclusão: A ETCC associada ao programa de exercício funcional 
não promoveu ganhos adicionais no tratamento da FM. 
 
Palavras-chave: Fibromialgia. Exercício. Neuromodulação. 

TITLE: Transcranial direct current stimulation (tDCS) associated with functional 

exercise on pain, functional performance, quality of life and emotional aspects of 

patients with Fibromyalgia. 

Abstract 

 

Introduction: Fibromyalgia (FM) is a syndrome characterized by chronic and 
diffuse pain associated with maladaptive plasticity in central neural circuits. The 
FM management needs a multidisciplinary approach in an attempt to investigate 
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if there is potentialization of therapeutic effects. The aim of the study was to 
investigate the effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) associated 
with functional exercise on pain, functional performance, quality of life (QOL) and 
emotional aspects in patients with FM. Methodology: Randomized, placebo-
controlled, double-blind clinical trial involving 31 women with FM divided into two 
groups at random in blocks: exercise group with active stimulation (EGAS; n = 
17) and exercise group with placebo stimulation (EGPS; n = 14). ETCC was 
performed for five consecutive days during the first week of exercise (2mA, 
20min, ramp On / 0ff 30s, with anode in the primary motor area and cathode in 
the right supraorbital region). The exercise was performed three times a week for 
eight weeks. Were done avaliations pre, immediately after first week(T1), after 
four weeks (T2) and after the exercise program(T3). Results: There was a 
significant improvement in pain scores, sit and stand test, 6MWT, QOL and 
depression in both groups (p <0.05). However, there was no difference between 
them (p> 0.05). Conclusion: tDCS associated with the functional exercise 
program did not promote additional gains in the treatment of FM. 

 
 
Keywords: Fibromyalgia. Exercise. Neuromodulation. 
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TÍTULO: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DAS 

LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS NA ÁREA DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS 

PAÍSES IBERO-AMERICANOS. 

Resumo 

No campo de atuação da vigilância sanitária, a formulação de normas é quase 
sempre posterior ao surgimento de novas tecnologias, produtos e serviços. 
Assim, deve-se considerar nesse contexto, que as regras expressas por meio 
desse arcabouço normativo são precedidas de práticas pré-existentes, ou seja, 
essas normas são reguladoras, por serem elaboradas para ajustes ou dirimir 
conflitos na execução das práticas no campo da saúde. Tratou-se de estudo 
exploratório, do tipo revisão de literatura de artigos publicados em periódicos 
nacionais e internacionais. O estudo foi caracterizado por uma revisão de 
escopo, que teve por objetivo mapear os principais conceitos que apoiam 
determinada área de conhecimento, examinar a extensão, alcance e natureza 
da investigação, sumarizar e divulgar os dados da investigação e identificar as 
lacunas de pesquisas existentes. No entanto, esse estudo não foi concluído e 
encontra-se em desenvolvimento. Nesse sentido, o intuito desse projeto é 
ampliar a participação de outros atores, sobretudo para a contribuição e 
aprendizado de estudantes de Cursos de Graduação na área da saúde da 
UFRN. Os produtos resultantes do desenvolvimento do presente projeto de 
pesquisa poderão trazer contribuições para o curso de graduação envolvido e 
para a Anvisa na medida em que buscará uma realizar uma análise externa 
comparativa e para a UFRN pois busca consolidar uma área de pesquisa que 
atualmente é pouco explorada no Brasil 
 
Palavras-chave: vigilância Sanitária, Agencias reguladoras 

TITLE: LITERATURE REVIEW ON THE CHARACTERISTICS OF SANITARY 

LEGISLATION IN THE HEALTH SERVICES AREA IN IBERO-AMERICAN 

COUNTRIES. 

Abstract 

In the field of health surveillance, the formulation of standards is almost always 
subsequent to the emergence of new technologies, products and services. Thus, 
it should be considered in this context, that the rules expressed through this 
normative framework are preceded by pre-existing practices, that is, these rules 
are regulatory, as they are designed to adjust or resolve conflicts in the 
implementation of practices in the health field. . This was an exploratory study, 
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such as a literature review of articles published in national and international 
journals. The study was characterized by a scope review, which aimed to map 
the main concepts that support a given area of knowledge, examine the extent, 
scope and nature of the investigation, summarize and disseminate the 
investigation data and identify the gaps in existing research. However, this study 
has not been completed and is under development. In this sense, the purpose of 
this project is to expand the participation of other actors, especially for the 
contribution and learning of undergraduate students in the health area at UFRN. 
The products resulting from the development of this research project may bring 
contributions to the undergraduate course involved and to Anvisa insofar as it will 
seek to carry out a comparative external analysis and to UFRN as it seeks to 
consolidate a research area that is currently little explored in Brazil. 
 
Keywords: Sanitary surveillance, Regulatory agencies 
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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. Diante da necessidade de 
novas estratégias de imunização, foi desenvolvido um protocolo de imunização 
com um mix de antígenos recombinante desse parasita, com posterior 
caracterização da resposta imune mediada por anticorpos. Soros de 
camundongos imunizados com as proteínas recombinantes FPPSTc e SPPSTc, 
na presença ou não do adjuvante hidróxido de alumínio, foram utilizados para a 
determinação de anticorpos específicos para cada antígeno pelo método de 
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) indireto, padronizado em nosso 
laboratório. O perfil de anticorpos específicos IgG total, IgG1, IgG2a, IgG2b 
e IgG3 foram determinados por teste imunoenzimático. Os dados obtidos 
demonstram uma resposta na produção de anticorpos IgG total mais acentuada 
frente ao antígeno FPPSTc, principalmente no grupo imunizado com o adjuvante 
hidróxido de alumínio. Para as subclasses de IgG é possível observar uma maior 
produção de IgG2b anti-FPPSTc, o que é um resultado satisfatório pelo papel 
fundamental de IgG2b na proteção contra T. cruzi. 
 
Palavras-chave: Imunização. Doença de Chagas. Antígenos. FPPSTc. SPPSTc. 

TITLE: CHARACTERIZATION OF THE IMMUNOGENICITY OF Trypanosoma 

cruzi RECOMBINANT ANTIGENS IN MURINE MODEL 

Abstract 

 

Chagas disease, discovered by the Brazilian epidemiologist Carlos Chagas, is a 
neglected tropical disease, which until the 1920s was not seen as a public health 
problem. After the discovery of several pathologies resulting from the infection by 
the protozoan Trypanosoma cruzi, interest in research for its diagnosis and 
treatment arose. In view of the need for new immunization strategies, an 
immunization protocol was developed with a mix of recombinant antigens for this 
parasite, with subsequent characterization of the antibody-mediated immune 
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response. Sera from mice immunized with the recombinant proteins FPPSTc and 
SPPSTc, in the presence or not of the aluminum hydroxide adjuvant, were used 
to determine specific antibodies for each antigen by the indirect ELISA (Enzyme-
Linked ImmunoSorbent Assay) method, standardized in our laboratory. The 
profile of specific antibodies total IgG, IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3 were 
determined by immunoassay. The obtained data demonstrate a response in the 
production of total IgG antibodies more accentuated against the antigen FPPSTc, 
mainly in the group immunized with the adjuvant aluminum hydroxide. For the 
IgG subclasses it is possible to observe a higher production of anti-FPPSTc 
IgG2b, which is a satisfactory result due to the fundamental role of IgG2b in the 
protection against T. cruzi. 

 
 
Keywords: Immunization. Chagas disease. Antigens. FPPSTc. SPPSTc. 
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TÍTULO: A influência da prematuridade nos marcos do desenvolvimento infantil 

e no desenvolvimento da linguagem em pré-escolares nascidos a termo e pré-

termo 

Resumo 

O nascimento prematuro acontece antes das 37 semanas completas de 
gestação e pode influenciar negativamente na aquisição e desenvolvimento da 
linguagem. Para minimizar possíveis prejuízos faz-se necessário o 
monitoramento dos anos iniciais da criança. As escalas Bayley III demonstram 
padrão ouro nesse quesito. O acompanhamento dos marcos do 
desenvolvimento infantil se apresenta como uma estratégia acessível e de fácil 
aplicação. Diante disso, o objetivo do estudo foi investigar a relação entre os 
marcos do desenvolvimento a partir de dados da anamnese no desfecho da 
escala de linguagem da Bayley III de pré-escolares nascidos pré-termo e a 
termo. O grupo prematuro foi composto por 36 pré-escolares e grupo termo por 
27 pré-escolares. As informações sobre marcos do desenvolvimento foram 
obtidas durante uma entrevista realizada com os pais. O desenvolvimento de 
linguagem foi avaliado por meio do subteste da Bayley III, quanto a comunicação 
receptiva e expressiva. O estudo não indicou diferença estatística para 
engatinhar antes de 1 ano, uso de fraldas até a avaliação, episódios de otite, 
falar primeiras palavras antes dos 18 meses e histórico familiar nos grupos 
isolados ou nos participantes agrupados. Pode-se concluir que houve 
associação entre os marcos do desenvolvimentos selecionados com o desfecho 
no subteste de linguagem apenas para a presença de balbucio antes dos 6 
meses em todos os grupos e para o aumento do número de palavras produzidas 
no grupo termo e no grupo geraL. 
 
Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro. Desenvolvimento da Linguagem. 

TITLE: Childhood development milestones and language development in 

preschoolers born term and preterm 

Abstract 

 

Premature birth happens before the pregnancy completes 37 weeks and can 
negatively influence language acquisition and development. To minimize 
possible losses, it is necessary to monitor the child's early years. The Bayley III 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1243 

 

scales demonstrate a gold standard in this respect. The monitoring of childhood 
development milestones presents itself as an accessible and easy strategy. 
Therefore, the objective of the study was to investigate the relationship between 
the developmental milestones based on anamnesis data in the outcome of the 
Bayley III language scale of preschoolers born preterm and term. The premature 
group was composed of 36 preschoolers and the term group of 27 preschoolers. 
Information on developmental milestones was obtained during an interview with 
the parents. The language development was evaluated through the Bayley III 
sub-test for receptive and expressive communication. The study did not indicate 
statistical difference to crawl before 1 year, use of diapers until the evaluation, 
otitis episodes, speaking first words before 18 months, and family history in 
isolated groups or grouped participants. These results lead to the conclusion that 
there was an association between the milestones of the selected developments 
and the outcome in the language subtest only for the presence of babbling before 
6 months in all groups and for the increase in the number of words produced in 
the term group and the general group. 

 
 
Keywords: Infant, Premature. Language Development. 
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TÍTULO: Caracterização citogenética da espécie pelágica Caranx crysos 

(Carangidae) 

Resumo 

Caranx crysos (Carangidae) é uma espécie de peixe pelágico que habita largas 
áreas geográficas do Atlântico ocidental e o Pacífico. Embora muitos 
representantes congêneres da espécie contem com dados citogenéticos, 
inexistem informações cromossômicas para a espécie. Aqui serão analisados 
espécimes do arquipélago de São Pedro e São Paulo, mediante técnicas 
citogenéticas clássicas (coloração com Giemsa, bandamento C, e Ag-RONs), e 
moleculares, através da hibridização fluorescente in situ (FISH) para o 
mapeamento de sequências DNAr 18S e 5S, com vistas a caracterizar seus 
padrões cariotípicos e compará-los com representantes da família Carangidae. 
Espera-se encontrar o valor diplóide de 46 cromossomos. A pesquisa encontra-
se em andamento e possibilitará a ampliação de dados citogenômicos para 
espécies com distribuição insular e para a família Carangidae. 

 
Palavras-chave: Evolução cariotípica, DNAr, peixes pelágicos, citogenômica. 

TITLE: Cytogenetic characterization for Caranx crysos (Carangidae) 

Abstract 

Caranx crysos (Carangidae) is a species of pelagic fish that inhabits wide 
geographical areas of the western Atlantic and the Pacific. Although many similar 
representatives of the species have cytogenetic data, there is no chromosomal 
information for the species. Here, specimens from the São Pedro and São Paulo 
Archipelago will be analyzed, using classical cytogenetic techniques (staining 
with Giemsa, C-banding, and Ag-RONs), and molecular ones, through 
fluorescent in situ hybridization (FISH) for mapping DNAr 18S sequences and 
5S, with a view to characterizing their karyotype patterns and comparing them 
with representatives of the Carangidae family. It is expected to find the diploid 
value of 46 chromosomes. The research is ongoing and will enable the expansion 
of cytogenomic data for species with island distribution and for the family 
Carangidae. 

 
Keywords: Karyotype evolution, DNAr, pelagic fish, cytogenomics. 
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TÍTULO: A atenção plena e o aconselhamento nutricional na promoção da 

consciência do comportamento alimentar: uma revisão integrativa 

Resumo 

 

Introdução: Intervenções baseadas na atenção plena são práticas integrativas 
de cuidado voltadas para promoção da saúde e da consciência alimentar. 
Objetivo: Identificar, a partir da literatura, a eficácia da atenção plena e do 
aconselhamento nutricional na promoção do comportamento alimentar. Método: 
Trata-se de uma revisão integrativa, realizada entre os meses de agosto e 
setembro de 2020, com buscas nas bases de dados BVS e PubMed. Foram 
utilizados os descritores: atenção plena, comportamento alimentar e adulto, em 
inglês, português e espanhol. Resultados: 7 artigos compuseram a amostra do 
estudo. Todos os estudos realizaram intervenções de atenção plena associada 
ao aconselhamento nutricional. Os resultados obtidos demonstram a eficácia 
dessa intervenção no comportamento e escolhas alimentares, na redução de 
peso em paciente obesos, contribui para melhoria da qualidade de vida e 
promover uma maior consciência alimentar. As intervenções obtiveram alta 
aceitação. Conclusão: A prática de atenção plena associada ao aconselhamento 
nutricional se mostrou eficaz para promoção da consciência alimentar e adoção 
de um comportamento alimentar mais saudável, trazendo inúmeros benefícios 
para a qualidade de vida daqueles que a praticam. 

 
 
Palavras-chave: Atenção plena. Comportamento Alimentar. Promoção da 

Saúde. 

TITLE: Mindfulness and nutritional counseling in promoting awareness of eating 

behavior: an integrative review 

Abstract 

 

Introduction: Interventions based on mindfulness are integrative care practices 
aimed at promoting health and food awareness. Objective: To identify, from the 
literature, the effectiveness of mindfulness and nutritional counseling in 
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promoting eating behavior. Method: This is an integrative review, carried out 
between August and September 2020, with searches in the BVS and Pubmed 
databases. The following descriptors were used: mindfulness, eating behavior 
and adult, in English, Portuguese and Spanish. Results: 7 articles composed the 
study sample. All studies performed interventions of mindfulness associated with 
nutritional counseling. The results obtained demonstrate the effectiveness of this 
intervention in the behavior and dietary choices, in reducing weight in obese 
patients, contributes to improve the quality of life and promote greater food 
awareness. The interventions obtained high acceptance. Conclusion: The 
practice of mindfulness associated with nutritional counseling proved effective to 
promote food awareness and adopt a healthier eating behavior, bringing 
numerous benefits to the quality of life of those who practice it. 

 
 
Keywords: Mindfulness. Feeding Behavior. Health Promotion. 
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TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO DE 

SÓDIO E A INGESTÃO DE ENERGIA E MACRONUTRIENTES EM 

PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Resumo 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome caracterizada como problema de 
saúde pública por sua alta mortalidade, múltiplas comorbidades associadas e 
regime terapêutico complexo (ROHDE et al., 2018). Na ausência de 
recomendações nutricionais específicas, orientações preconizam restrição de 
sódio e fluidos (COLIN-RAMIREZ et al., 2016). O objetivo deste estudo foi avaliar 
o consumo de pacientes de IC e analisar se adesão a uma dieta restrita em sódio 
reduz também a ingestão energia e macronutrientes. Estudo transversal com 
124 indivíduos (≥20 anos) de ambos os sexos, diagnosticados com IC e 
atendidos ambulatorialmente. Informações biodemográficas foram obtidas por 
questionário, clínicas em prontuário, e a avaliação dietética por recordatório de 
24h, com dados analisados pelo software Virtual Nutri Plus 2.0®. Indivíduos 
foram divididos em ingestão de sódio > ou <2g/dia. A análise estatística foi 
realizada pelo software SPSS. A média de idade em anos foi de 56 (14), com 
predominância do sexo masculino (n=82). A pressão diastólica apresentou 
diferença entre grupos (p=0,027), assim como o consumo de calorias e 
macronutrientes (p<0,01), destacando a adequação de carboidratos e baixo 
consumo de proteínas e lipídeos, principalmente nos indivíduos com ingestão de 
sódio <2g/dia. Conclui-se que há potencial associação entre a restrição de sódio 
e inadequação de consumo, sendo necessária a educação alimentar e 
nutricional para desenvolvimento da autonomia e melhor adesão ao tratamento. 
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TITLE: RELATIONSHIP BETWEEN FOOD AND DIETETIC SODIUM 

CONSUMPTION AND ENERGY AND MACRONUTRIENT INTAKE IN 

PATIENTS WITH HEART FAILURE 

Abstract 
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The heart failure (HF) is a syndrome characterized as a public health problem 
due to its high mortality levels, multiple comorbidities associated and complex 
therapeutic regime. In the absense of specific nutritional advices, orientations 
prioritize sodium and fluid restriction. The goal of this study was to evalluate the 
consumption of HF patients and analyse if the accesion of a sodium restricted 
diet also reduces the intake of energy and macronutrients. Cros-sectional study 
with 124 individuals (≥20 years old) from both sexes, diagnosed with HF and 
treated on an outpatient basis. Biodemographic informations were provided by 
questionnaire, medical records and dietary assessment by 24 hours recall, with 
data annalysed through the Virtual Nutri Plus 2.0 software. Individuals were 
divided in groups by sodium ingestion > or <2g per day. The statitic analysis was 
realized by SPSS software. The average age in years was 56 (14), with 
predominance of the male gender (n=82). The diastolic pression showed 
difference between the groups (p=0,027), just like the consumption of callories 
and macronutrients (p<0,01), highlighting the adequacy of carbohydrates and low 
consumption of proteins and lipids, specially in individuals with sodium 
consumption <2 per day. Therefore, there is a potential association between 
sodium restriction and consumption inadequacy, being food and nutritional 
education both necessary for the authonomy development and better accesion 
to treatment. 

 
 
Keywords: Heart failure. Food consumption. Sodium. 
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TÍTULO: Avaliar a funcionalidade dos voluntários submetidos a internação 

hospitalar na cidade de Santa Cruz sofre alterações com os dias de internação 

com aplicação do FSS-ICU. 

Resumo 

Objetivo: O trabalho teve como objetivo relatar a relevância da utilização da 
Escala de Estado Funcional em UTI (Functional Status Scores for the ICU – FSS-
ICU) no âmbito hospitalar, a sua aplicabilidade e validade. Método: O método 
utilizado para a pesquisa foi uma revisão bibliográfica dos últimos dez anos 
(2010-2020), indexados nas bases de dados, Scielo, Pubmed e BVS 
(BibliotecaVirtual de Saúde). Resultados e Discussão: Foram analisados 5 
estudos com aplicação do FSS-ICU no ambiente hospitalar, e observou-se que 
os resultados são semelhantes em sua maioria. Os artigos mostraram que a 
FSS-ICU é uma ferramenta de fácil aplicabilidade, pode ser usado tanto na 
prática clínica como na pesquisa e pôde documentar as melhoras funcionais dos 
pacientes na UTI. Conclusão: Através dos estudos analisados, pode-se concluir 
a eficácia comprovada da aplicação da FSS-ICU em pacientes submetidos a 
internação em UTI. Uma ferramenta completa, eficaz e de fácil aplicação e 
compreensão dos pacientes. 
 
Palavras-chave: Funcionalidade, sono, imobilismo, internação hospitalar 

TITLE: Assessing the functionality of volunteers submitted to hospitalization in 

the city of Santa Cruz changes with the days of hospitalization with the application 

of the FSS-ICU. 

Abstract 

Objective: The study aimed to report the relevance of using the Functional Status 
Scale in ICU (Functional Status Scores for the ICU - FSS-ICU) in the hospital, its 
applicability and validity. Method: The method used for the research was a 
bibliographic review of the last ten years (2010-2020), indexed in the databases, 
Scielo, Pubmed and VHL (Biblioteca Virtual de Saúde). Results and Discussion: 
Five studies were analyzed using FSS-ICU in the hospital environment, and it 
was observed that the results are mostly similar. The articles showed that the 
FSS-ICU is an easily applicable tool, can be used both in clinical practice and in 
research and was able to document the functional improvements of patients in 
the ICU. Conclusion: Through the analyzed studies, one can conclude the proven 
effectiveness of the application of the FSS-ICU in patients submitted to ICU 
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admission. A complete, effective and easy to apply and understand tool for 
patients. 
 
Keywords: Functionality, immobility, hospitalization 
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TÍTULO: Correlação entre o desempenho no Teste do Degrau de Seis Minutos 

(TD6) e o duplo produto 

Resumo 

 

Introdução: O teste do degrau vem sendo utilizado para avaliação da capacidade 
física e funcional de indivíduos saudáveis desde a década de 20, sendo uma 
alternativa reprodutível para avaliar a tolerância ao exercício. As respostas ao 
exercício podem ser influenciadas por diversos fatores como gênero, idade, 
características genéticas e antropométricas, bem como o trabalho cardíaco. 
Objetivos: Comparar o desempenho no TD6 em indivíduos normais e 
correlacionar com o duplo produto. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
com amostra de indivíduos saudáveis recrutados na cidade de Natal/RN, entre 
as faixas etárias de 18 a 79 anos. Os participantes realizaram em um único dia 
a avaliação antropométrica, espirometria e dois TD6 de cadência livre, com 
degrau de 20 cm e com intervalo de 30 minutos entre eles. Resultados: Foram 
selecionados 82 indivíduos saudáveis, em que destes, 45 indivíduos eram do 
sexo feminino e 37 do sexo masculino, de 18 a 79 anos, com idade média de 
36,1 ± 15,7. Foi evidenciado um melhor desempenho, avaliado pela distância 
vertical, no TD6 e o DP (p<0,05), com valor de r=0,41. Conclusão: Este estudo 
mostrou que o TD6 é melhor desempenhado por menor esforço cardiovascular. 

 
 
Palavras-chave: Exercício. Saúde. Tolerância ao exercício. Teste de esforço. 

TITLE: Correlation between performance in the six-minute step test (6MST) and 

the double product 

Abstract 

 

Introduction: The step test has been used to assess the physical and functional 
capacity of healthy individuals since the 1920s, being a reproducible alternative 
to assess exercise tolerance. Responses to exercise can be influenced by 
several factors such as gender, age, genetic and anthropometric characteristics, 
as well as cardiac work. Objectives: To compare the performance in the TD6 in 
normal individuals and correlate with the double product. Methods: This is a 
cross-sectional study, with a sample of healthy individuals recruited in the city of 
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Natal / RN, between the ages of 18 to 79 years. The participants underwent an 
anthropometric evaluation, spirometry and two TD6 of free cadence in a single 
day, with a 20 cm step and with an interval of 30 minutes between them. Results: 
82 qualified individuals were selected, of which 45 were female and 37 male, 18 
to 79 years old, with an average age of 36,1 ± 15,7. A better performance was 
evidenced, evaluated by the vertical distance, in the TD6 and DP (p <0.05), with 
a value of r = 0.41. Conclusion: This study revealed that the 6MST is better 
performed by less cardiovascular effort. 

 
 
Keywords: Exercise. Health. Exercise tolerance. Stress test. 
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TÍTULO: Análise de ferramentas de triagem nutricional para crianças 

hospitalizadas 

Resumo 

A desnutrição é um problema de saúde pública que tem afetado a população, 
sobretudo de países em desenvolvimento como o Brasil. A desnutrição é um 
processo contínuo que incide na ingestão alimentar inadequada seguida da 
diminuição de valores antropométricos e bioquímicos. A infância e adolescência 
são períodos que se caracterizam por um rápido crescimento e desenvolvimento 
físico e intelectual, sendo estes particularmente vulneráveis a fatores externos. 
O estado nutricional influencia a funcionalidade do organismo, bem como o bem-
estar do indivíduo, levando a importantes alterações na qualidade de vida. A 
negligência no tratamento da desnutrição acarretam problemas que marcam 
toda a vida de uma pessoa e está associada à maior frequência de internações 
hospitalares como resultado de repetidas infecções. Para detecção precoce de 
risco de alteração do estado nutricional tem-se, na prática clínica, as ferramentas 
de triagem nutricional entre eles estão o The Screening Tool for the Assessment 
of Malnutrition in Paediatrics (STAMP), Pediatric Yorkhill Malnutrition Score 
(PYMS) e Screening Tool for Risk on Nutritional Status and Growth 
(STRONGkids). A única traduzida, adaptada e validada para as crianças 
brasileiras é a STRONGkids, porém, é necessária a existência de um método 
abrangente que associe diferentes variáveis, identificando de maneira precisa os 
pacientes desnutridos em suas especificidades. 
 
Palavras-chave: Triagem Nutricional, STRONGKdis, STAMP, PYMS. 

TITLE: ANALYSIS OF NUTRITIONAL SCREENING TOOLS FOR 

HOSPITALIZED CHILDREN 

Abstract 

Malnutrition is a public health problem that has affected the population, especially 
in developing countries like Brazil. Malnutrition is a process caused by inadequate 
food intake followed by a decrease in anthropometric and biochemical values. 
Childhood and adolescence are periods that are characterized by rapid physical 
and intellectual growth and development, which are particularly vulnerable to 
external factors. Nutritional status influences the body's functionality, as well as 
the individual's well-being, leading to important changes in quality of life. Neglect 
in the treatment of malnutrition causes problems that mark a person's whole life 
and is associated with a higher frequency of hospitalizations as a result of 
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repeated infections. For early risk changing the nutritional status detection has 
been in clinical practice, the tools of nutritional screening among them are the 
The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics (STAMP), 
Pediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS) and Screening Tool for Risk on 
Nutritional Status and Growth (STRONGkids). The only one translated, adapted 
and validated for Brazilian children is STRONGkids, however, it is necessary to 
have an embracing method that associates different variables, precisely 
identifying malnourished patients in their specificities. 
 
Keywords: NUTRITIONAL SCREENING, STRONGKdis, STAMP, PYMS. 
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TÍTULO: EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE DANÇA SOBRE A QUALIDADE 

DE VIDA E PERCEPÇÃO DE DOR DE IDOSOS 

Resumo 

O envelhecimento acarreta mudanças corporais associadas à queda na 
qualidade de vida e o exercício físico atua como terapia adjuvante na prevenção 
e retardamento de efeitos negativos que são característicos desse processo. No 
entanto, apenas 21,7% da população idosa atende às recomendações mínimas 
de atividade física. Portanto esse projeto tem o objetivo de analisar a eficácia de 
um programa de dança adaptado do modelo escandinavo de treino intervalado 
sobre a qualidade de vida, composição corporal e percepção de dor em idosos. 
Espera-se que o caráter lúdico da atividade proporcione resultados inovadores 
e contribuam à aderência do programa de treinamento. 
 
Palavras-chave: Exercício, Terapia pela dança, Aptidão física, Envelhecimento. 

TITLE: Effects of a dance protocol on the quality of life and pain perception of the 

elderly 

Abstract 

Aging causes bodily changes associated with a decrease in quality of life. 
Physical exercise acts as an adjunct therapy in preventing and delaying negative 
effects that are characteristic of this process. However, only 21.7% of the elderly 
population achieve the minimum recommendations of physical activity. 
Therefore, this project aims to analyze the effectiveness of a dance program 
adapted from the Scandinavian model of interval training on quality of life, body 
composition and pain perception in the elderly. The ludic nature of the activity is 
expected to provide innovative results and contribute to the adherence of the 
training program. 
 
Keywords: Exercise, Dance therapy, Physical fitness, Aging. 
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TÍTULO: Teor de taninos da espécie Nim (Azadirachta indica) com 8 anos de 

idade em plantio comercial 

Resumo 

 

Este trabalho teve por objetivo quantificar os taninos vegetais presente na casca 
da Azadirachta indica A. Juss. As cascas foram retiradas de cinco árvores 
escolhidas em plantio comercial com 7 (sete) anos de idade, que vegetam no 
Campus de Macaíba, na Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ/ Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN. Foram realizadas as coletas das cascas da 
espécie nim em novembro de 2019. Estas foram secas, moídas e classificadas, 
para redução de sua granulometria foi utilizado uma peneira de 16 “mesh” ” (1,00 
mm) e que ficou retida numa de 60 “mesh” (0,25 mm). Em seguida foram 
realizados a extração dos taninos e determinação do teor de sólidos totais (TST), 
teor de taninos condensados (TTC), índice de Stiasny (I) e taninos por toneladas 
de casca seca (TTS). O valor médio encontrado para TST, I, TTC, foram 
respectivamente, 9,62, 59,60, 5,76%. Por fim, mais estudos devem ser 
realizados visando um maior aproveitamento da espécie e maior obtenção na 
quantidade de taninos. 

 
 
Palavras-chave: Substâncias tânicas, espécie exótica, região Nordeste 

TITLE: Tannin content of the species Nim (Azadirachta indica) with 7 years of 

age in commercial planting. 

Abstract 

 

The objective of this work was to quantify the vegetable tannins present in the 
bark of Azadirachta indica A. Juss. The barks were removed from five trees 
chosen in commercial planting with 7(seven) years old, which vegetated at the 
Macaíba Campus, Jundiaí Agricultural School - EAJ/ Federal University of Rio 
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Grande do Norte - UFRN. The collections of barks nim species were carried out 
in November 2019. These were dried, ground and classified, to reduce their 
granulometry, a sieve of 16 mesh (1.00 mm) was used and retained in a 60 mesh 
(0.25 mm). Then, tannin extraction and determination of total solids (TST), 
condensed tannin content (TTC), Stiasny index (I) and tannins per tons of dry 
bark (TTS) were then performed. The mean value found for TST, I, TTC, were 
9.62, 59.60, 5.76%, respectively. Finally, more studies should be conducted 
aiming at a greater use of the species and greater obtaining in the amount of 
tannins. 

 
 
Keywords: Tannic substance, exotic species, Northeast region 
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TÍTULO: Avaliação do conhecimento dos profissionais de saúde sobre 

desenvolvimento infantil - diagnóstico situacional de uma cidade do interior 

potiguar 

Resumo 

 

Introdução: A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) é um instrumento que 
ajuda na compreensão de aspectos envolvidos no crescimento e 
desenvolvimento (CD) infantil e facilita a comunicação entre profissionais da 
saúde e famílias. A CSC ainda é preenchida de forma inadequada, prejudicando 
o rastreio e triagem de alterações no CD infantil. Objetivo: Esse déficit pode ser 
reduzido com estratégias em educação e tradução do conhecimento sobre CD 
infantil e rastreio de Paralisia Cerebral (PC) e Transtorno do Espectro Autista 
(TEA). Metodologia: Foi estruturado e ministrado um curso de 2 dias para 
abordar questões de CD, rastreio de PC e TEA com profissionais da atenção 
primária. Um questionário abordando os assuntos do curso para avaliar o 
conhecimento prévio e mudanças na conduta foi aplicado antes e após o curso. 
Resultados: 55 participantes responderam aos questionários mostrando 
melhora quanto a quão preparados eles se sentiam para realizar consultas de 
CD, orientar e encaminhar familiares para outros profissionais e reconhecer 
sinais de risco para TEA e PC. O curso teve impacto positivo nos profissionais, 
mas não o suficiente para mudar todos os quesitos abordados no curso. 
Conclusão: Foi dada uma certa segurança ao manejo das consultas de CD, mas 
alguns profissionais ainda enxergam barreiras no atendimento. 

 
 
Palavras-chave: crianças; crescimento e desenvolvimento; atenção primária 

TITLE: Assessment of healthcare professionals’ knowledge on child development 

– situational diagnosis of an inland city of Rio Grande do Norte 

Abstract 

Introduction: Child Health Records (CHR) is an instrument that aids 
comprehension of aspects related to child growth and development (GD) and 
facilitates communication between healthcare professionals and families. The 
CHR is still used inadequately due to a deficit on knowledge and preparation from 
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these professionals, hindering tracking and screening of alterations on child GD. 
This deficit can be addressed with strategies on education and knowledge 
translation regarding GD and screening for Cerebral Palsy (CP) and Autism 
Spectrum Disorder (ASD). Objective: This study’s objective was to assess the 
knowledge of healthcare professionals in a brazilian city regarding risk factors for 
development of ASD and CP. Methodology: A 2-day seminar on GD, CP and 
ASD screening was structured and ministered to first-contact professionals. A 
questionnaire on the seminar’s topics was applied before and after the seminar 
to assess previous knowledge and changes in conduct post-seminar. Results: 
55 participants answered the questions showing improvements on how prepared 
they felt they were to do consultations on GD, to provide guidance and refer 
families to other professionals and to recognize risk signs and symptoms for ASD 
and CP. Conclusion: The seminar had a positive impact on the professionals, 
but not enough to change all the points approached by it. The professionals felt 
more safe to handle consultations, but they still see other barriers on consults. 
 
Keywords: children; growth and development; first-contact 
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TÍTULO: Comparação do perfil cutâneo, muscular, de imagem corporal, da 

musculatura do assoalho pélvico e de funcionalidade entre puérperas primíparas 

e multíparas 

Resumo 

O período puerperal é caracterizado pelo retorno do corpo às condições físicas 
pré-gestacionais. Em virtude das demandas físicas e hormonais decorrentes da 
gestação, o puerpério pode culminar em alterações, tais como: flacidez tissular 
(ou cutânea), fraqueza dos músculos abdominais e do assoalho pélvico e 
disfunção sexual. Tais características podem impactar negativamente na 
imagem corporal e funcionalidade da mulher. Ainda há escassez de ensaios 
clínicos randomizados e controlados que avaliem os efeitos de protocolos 
fisioterapêuticos sobre tais condições da mulher no puerpério, bem como 
avaliações dos perfis destas mulheres. Portanto, a pesquisa busca compreender 
como o corpo destas mulheres se portam no pós-parto. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Fisioterapia. Pele. Sistema musculoesqulético. 

Período 

TITLE: Comparison of skin, muscle, body image, pelvic floor musculature and 

functionality between primiparous and multiparous puerperal women. 

Abstract 

The puerperal period is characterized by the return of the body to pre-gestational 
physical conditions. Due to the physical and hormonal demands resulting from 
pregnancy, the puerperium can culminate in changes, such as: tissue (or 
cutaneous) flaccidity, weakness of the abdominal and pelvic floor muscles and 
sexual dysfunction. Such characteristics can negatively impact the woman's body 
image and functionality. There is still a shortage of randomized controlled clinical 
trials that evaluate the effects of physical therapy protocols on such conditions of 
women in the puerperium, as well as evaluations of the profiles of these women. 
Therefore, the research seeks to understand how these women's bodies behave 
in the postpartum period. 
 
Keywords: Keywords: Physiotherapy. Skin. Musculoskeletal system. Postpartum 

peri 
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TÍTULO: Avaliação da Resposta Cardiovascular e Emocional em estudantes do 

Curso de Biomedicina da UFRN após a exposição à estressores Psicossociais. 

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. 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, como as avaliações de conteúdo, a quantidade do material a ser 
estudado, as demandas associadas às várias atividades a serem desenvolvidas, 
entre outros. O objetivo desse estudo é investigar a resposta cardiovascular de 
estudantes do sexo masculino do Curso de Biomedicina da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte durante exposição à dois tipos de avaliação de 
conteúdo: escrita e gincana. Para isso, serão contabilizados os valores de 
pressão arterial sistólica e diastólica e da frequência cardíaca antes e após as 
atividades avaliativas. Espera-se encontrar variação significativa nas medidas 
cardiovasculares em resposta aos estressores, avaliações, com os maiores 
níveis encontrados em resposta a gincana. Esperamos também encontrar os 
maiores valores dos parâmetros fisiológicos nas fases que antecedem a 
aplicação do estressor com o retorno aos valores basais após sua finalização. 
Assim, podemos sugerir que o enfrentamento de estressores pode levar a 
mudanças internas que tem como objetivo adaptar o indivíduo a essas situações. 
 
Palavras-chave: Estresse. Resposta cardiovascular. Estudantes. Graduação. 

TITLE: Evaluation of the Cardiovascular Response in students of the Biomedicine 

graduation at UFRN after exposure to Psychosocial stressors. 

Abstract 

Stress is one of the most common problems faced by humans, being one of the 
factors responsible for changes in the health and well-being of individuals. Its 
study has been dominated by the clinical perspective, as a psychophysiological 
phenomenon resulting from the individual perception of mismatches between the 
demands of the environment and the individual's ability to respond. Students' 
entry into the university can put them in contact with specific stressors, such as 
content assessments, the amount of material to be studied, the demands 
associated with the various activities to be developed, among others. This study 
investigates the cardiovascular response of male students of the Biomedicine 
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Course of the Federal University of Rio Grande do Norte during exposure to 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 
were measured. It is expected to find significant variation in cardiovascular 
measures in response to stressors (evaluative activities), with the highest levels 
found in response to the gymkhana. In addition, we also hope to find the highest 
values of the physiological parameters in the phases that precede the application 
of the stressor with the return to baseline values after its completion. In this sense, 
we can suggest that coping with stressors leads to internal changes that aim to 
adapt the individual to these situations. 
 
Keywords: Stress. Cardiovascular response. Students. University graduation. 
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TÍTULO: O consumo de peixes por comunidades urbanas e de pescadores no 

Rio Grande do Norte 

Resumo 

A biodiversidade dos ambientes marinhos e estuarinos confere segurança 
nutricional e soberania alimentar a muitas populações humanas, especialmente 
àquelas localizadas na região costeira. A biodiversidade marinha e estuarina é 
uma importante fonte de proteína para as populações costeiras. Contudo a 
sustentabilidade do acesso a esse recurso enfrenta desafios territoriais e 
temporais, para atender as expectativas do crescimento econômico e 
abastecimento alimentar dessas populações. Para estimar a dimensão e 
variação da diversidade de produtos pesqueiros na alimentação potiguar, 
coletamos dados sobre o consumo proteico entre mulheres e pescadores de 
quatro comunidades pesqueiras do litoral setentrional e os comparamos com os 
dados de 3 comunidades urbanas do litoral oriental. Analisamos através de 
Modelos Lineares Gerais (GLM) a variável resposta (dependente) riqueza 
absoluta do pescado, em função das seguintes variáveis explanatórias 
(independentes): 1) Localização da comunidade; 2) Categoria da comunidade e 
3) Ontogenia. A análise de GLM possibilitou a identificação da localização e 
ontogenia do consumo como os fatores que mais influenciam a riqueza de 
espécies citadas. Contradizendo a hipótese formulada, o modelo resultante da 
análise não constatou variação significativa da riqueza do pescado entre 
comunidades urbanas e pesqueiras. 
 
Palavras-chave: Alimentação, Biodiversidade, Variação temporal, Comunidades 

costeiras 

TITLE: Fish consumption by urban and fishing communities in Rio Grande do 

Norte 

Abstract 

The biodiversity of marine and estuarine environments provides food and 
nutritional security for many human populations, especially those located in the 
coastal region. Marine and estuarine biodiversity is an important source of protein 
for coastal populations. However, the sustainability of access to this resource 
faces territorial and temporal challenges, in order to meet the expectations of 
economic growth and food supply for these populations. To estimate the size and 
variation of the diversity of fish products in the Rio Grande do Norte diet, we 
collected data on protein consumption among women and fishermen from four 
fishing communities on the northern coast and compared them with data from 3 
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urban communities on the eastern coast. We analyzed, using General Linear 
Models (GLM), the response variable (dependent) absolute fish richness, 
according to the following explanatory variables (independent): 1) Location of the 
community; 2) Category of the community and 3) Ontogeny. The GLM analysis 
made it possible to identify the location and ontogeny of consumption as the 
factors that most influence the richness of the species mentioned. Contradicting 
the hypothesis formulated, the model resulting from the analysis did not find any 
variation in fish wealth between urban and fishing communities 
 
Keywords: Food, Biodiversity, Temporal variation, Coastal communities 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1265 

 

CÓDIGO: SB1348 

AUTOR: DIOGENES DINIZ DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: MARIA DO SOCORRO LUNA CRUZ 

 

 

TÍTULO: Avaliar a função pulmonar em mulheres com fibromialgia através da 

espirometria 

Resumo 

 
 
 
Introdução: A fibromialgia (FM) é uma das doenças reumatológicas mais 
frequentes. Doença não inflamatória de sintomatologia crônica que tem como 
principal acometimento o sistema músculo esquelético, as características mais 
comuns presentes nesses indivíduos são: dor crônica, fadiga, distúrbios do sono, 
episódios de ansiedade, e depressão, que repercute de forma significativa 
causando impactos negativos na qualidade de vida desses indivíduos. Objetivo: 
Avaliar a mecânica respiratória de mulheres com fibromialgia através da 
espirometria. Metodologia: A pesquisa será observacional transversal 
comparativa. Será avaliada a mecânica respiratória através da espirometria. 
Análise de dados: Os dados serão analisados através do pacote estatístico 
versão SPSS 2.0. Será realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para 
comparação entre ás variáveis será utilizado o teste t de Student para amostras 
independentes, a apresentação dos resultados será por meio da estatística de 
tendência central e de dispersão; Média±desvio padrão (DP), para uma diferença 
significativa para um valor de p<0,05.Resultados: As variações obtidas na prova 
de função pulmonar e os achados podem está associado aos fatores sócios 
demográficos, como idade, IMC, pois foi notado que quanto maior a idade e o 
IMC a paciente apresenta mais déficit na função pulmonar.Conclusão: É 
necessário que haja a retomada da pesquisa, após o período da Pandemia, para 
que seja possível a obtenção de resultados e conclusões acerca do tema 
 
Palavras-chave: Fibromialgia. Mecânica respiratória. Distúrbios respiratórios. 

TITLE: Avaliar a função pulmonar em mulheres com fibromialgia através da 

espirometria. 

Abstract 

 

Introduction: Fibromyalgia (FM) is one of the most frequent rheumatological 
diseases. Non-inflammatory disease of chronic symptomatology that has as main 
involvement the skeletal muscle system, the most common characteristics 
present, are: chronic pain, fatigue, sleep disorders, anxiety episodes, and 
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depression, which has a significant impact on negative impacts on quality limited 
life. Objective: To evaluate the respiratory mechanics of women with fibromyalgia 
through spirometry. Methodology: The research will be cross-sectional 
observational. Respiratory mechanics will be assessed through spirometry. Data 
analysis: The data covered by the SPSS 2.0 statistical package. The 
Kolmogorov-Smirnov test will be performed. For comparison between the 
variables, the Student test for independent ones will be used, the presentation of 
the results will be through the central tendency and dispersion statistics; Mean ± 
standard deviation (SD), for an explanatory difference for a value of p <0.05. 
Results: The variations obtained in the pulmonary function test and the findings 
may be associated with socio-demographic factors, such as age, BMI, as it was 
noted that the older the age and the BMI, the patient has more deficit in lung 
function. Conclusion: It is necessary that research be resumed after the 
Pandemic period, so that it is possible to obtain results and about the proposed 
theme. Keywords: Fibromyalgia; Respiratory mechanics; Respiratory disorders. 

 
 
Keywords: Fibromyalgia. Respiratory mechanics. Respiratory disorders. 
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TÍTULO: Qualidade microbiológica, físico-química e valor nutricional de bebidas 

à base de soros de leite de diferentes ruminantes 

Resumo 

Durante a produção dos queijos há como subproduto o soro de leite, o qual é 
rico em diversas proteínas de alto valor biológico. Uma pequena parte desse 
soro é destinada para a produção de bebidas lácteas, queijos ricota e outros, e 
o restante é descartado no meio ambiente. Assim, o projeto objetivou 
desenvolver bebidas à base de soros de leite bovino, bubalino e caprino para 
avaliar a qualidade microbiológica e físico-química. Foram desenvolvidas três 
formulações de bebidas utilizando o soro, sacarose e maracujá. Os resultados 
das análises físico-químicas (pH, acidez, cinzas, umidade, extrato seco total, 
gordura, proteína e sódio) foram submetidos à análise de variância, seguida do 
teste Tukey com nível de significância de 5%. Foi utilizado o programa 
GraphpadPrism versão 6.0 para análise dos dados.As bebidas à base de soro 
se apresentaram próprias ao consumo humano.As bebidas de vaca e cabra se 
mostraram mais semelhantes, sendo o sódio a única diferença significativa. A 
bebida de búfala com relação à de vaca e cabra mostrou diferença significativa 
no pH, umidade, carboidratos e sódio. Foi possível observar maior quantidade 
de calorias na bebida de soro de cabra, comparada às demais bebidas, pelo 
maior teor de lipídios e carboidratos. Os três soros se mostraram ótimos 
ingredientes na elaboração das bebidas lácteas, podendo atingir muitos 
consumidores, contribuir no beneficiamento dos resíduos gerados pelas 
indústrias e na diminuição da poluição causada pelo seu descarte. 
 
Palavras-chave: Análise de alimentos; bebida láctea; soro de leite. 

TITLE: Microbiological, physical-chemical quality and nutritional value of whey-

based drinks from different ruminants. 

Abstract 

During cheese production there is a by-product of whey, which is rich in several 
proteins of high biological value. A small part of this serum is used for the 
production of dairy drinks, ricotta cheese and others, and the rest is disposed of 
in the environment. Thus, the project aimed to develop drinks based on bovine, 
buffalo and goat milk whey to evaluate the microbiological and physical-chemical 
quality. Three beverage formulations were developed using whey, sucrose and 
passion fruit. The results of the physical-chemical analyzes (pH, acidity, ash, 
humidity, total dry extract, fat, protein and sodium) were subjected to analysis of 
variance, followed by the Tukey test with a significance level of 5%. 
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GraphpadPrism version 6.0 was used to analyze the data. Serum-based drinks 
were suitable for human consumption. Cow and goat drinks were more similar, 
with sodium being the only significant difference. The buffalo drink compared to 
the cow and goat drink showed a significant difference in pH, humidity, 
carbohydrates and sodium. It was possible to observe a higher amount of calories 
in the goat serum drink, compared to other drinks, due to the higher content of 
lipids and carbohydrates. The three serums proved to be excellent ingredients in 
the preparation of dairy drinks, reaching many consumers, contributing to the 
processing of waste generated by industries and reducing pollution caused by its 
disposal. 
 
Keywords: Food analysis; dairy beverage; whey. 
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TÍTULO: Como as árvores vizinhas podem influenciar a decomposição da 

serrapilheira em cada estação na Caatinga? 

Resumo 

Na Caatinga, onde as condições de estresse hídrico, alta temperatura e 
incidência de luz são fatores impactantes sobre a sobrevivência de suas 
espécies, entender e conhecer espécies facilitadoras pode ser uma estratégia 
interessante em programas de restauração. O presente estudo tem como 
objetivos gerais testar as hipóteses: (I) a riqueza de espécies de árvores vizinhas 
deve ter um efeito positivo sobre a serrapilheira uma vez que a riqueza favorece 
o efeito da complementaridade oferecendo uma maior oferta de diferentes 
recursos a fauna decompositora que por sua vez torna-se mais diversa e assim 
mais capaz de degradar diferentes tipos de substratos. (II) Um maior índice de 
facilitação das árvores que compõem a vizinhança deve influenciar 
positivamente a decomposição da serrapilheira através do seu efeito positivo 
sobre plantas do sub bosque, principalmente sobre as herbáceas, que por sua 
vez, ao descartarem suas folhas mais lábeis sobre solo, exercem um efeito de 
amenização na disponibilidade de nutrientes para a fauna decompositora, uma 
vez que as folhas de sistemas florestais secos tendem a ser mais recalcitrantes. 
Os dados obtidos afirmam que a riqueza de espécies arbóreas não influenciou a 
decomposição em nenhuma das estações. Assim como, o índice de facilitação 
das parcelas que não teve influência significativa no processo de decomposição. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: Restauração, Decomposição, Caatinga. 

TITLE: How can neighboring trees influence the decomposition of the litter at 

each station in the Caatinga? 

Abstract 

In the Caatinga, where water stress conditions, high temperature and light 
incidence are impacting factors on the survival of their species, understanding 
and knowing facilitating species can be an interesting strategy in restoration 
programs. The present study has as general objectives to test the hypotheses: 
(I) the richness of species of neighboring trees should have a positive effect on 
the litter since the richness favors the effect of complementarity offering a greater 
supply of different resources to decomputating fauna that in turn becomes more 
diverse and thus more capable of degrading different types of substrates. (II) A 
higher rate of facilitation of the trees that make up the neighborhood should 
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positively influence the decomposition of the litter through its positive effect on 
plants in the understory, especially on herbaceous plants, which in turn, when 
discarding their leaves more labe on soil, exert an effect of aestheization on the 
availability of nutrients for the decomposing fauna, since the leaves of dry forest 
systems tend to be more recalcitrant. The data obtained state that the richness 
of tree species did not influence the decomposition in any of the seasons. As well 
as, the index of facilitation of plots that had no significant influence on the 
decomposition process. 
 
Keywords: Keywords: Restoration, Decomposition, Caatinga. 
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TÍTULO: Taxonomia do cascudinho Parotocinclus jumbo Britski & Garavello 

(Silurifomes, Loricariidae) nas drenagens do semiárido brasileiro com base em 

dados morfológicos 

Resumo 

 

O gênero Parotocinclus possui muitas espécies de cascudinhos descritas nas 
bacias hidrográficas do Nordeste do Brasil, principalmente na Caatinga. A 
maioria desses peixes Hypoptopomatineos apresenta distribuição geográfica 
restrita, geralmente ocorrendo em uma única bacia. No entanto, Parotocinclus 
jumbo, descrita do rio Paraíba do Norte, possui uma ampla distribuição 
conhecida em diversas bacias da região do Nordeste, indicando se tratar de um 
possível complexo de espécies, além de apresentar caracteres morfológicos 
únicos. Neste trabalho, a partir de dados morfológicos verificamos que P. jumbo 
tratava-se de um complexo de espécies únicas, sendo reconhecidas quatro 
possíveis novas espécies, como também apresentam um conjunto de caracteres 
morfológicos que os distinguem das demais linhagens da subfamília 
Hypoptopomatinae fundamentando, assim, tratar-se de um gênero novo com 
espécies isoladas geograficamente, e algumas dessas espécies ocorrem em 
bacias que recebem água da transposição do Rio São Francisco, que provoca 
mudança do ciclo hidrológico e pode impactar na fauna nativa, se fazendo 
necessário uma avaliação do estado de conversação dessas espécies. 

 
 
Palavras-chave: Morfologia. Sistemática. Hypoptopomatinae. Peixes da 

Caatinga 

TITLE: Taxonomy of Parrotocinclus jumbo Britski & Garavello (Siluriformes, 

Loricariidae) in drainages in the Brazilian semiarid based on morphological data 

Abstract 

 

The genus Parotocinclus has many species of hawthorn described in the 
hydrographic basins of Northeast Brazil, mainly in the Caatinga. Most of these 
Hypoptopomatine fishes have a restricted geographical distribution, usually 
occurring in a single basin. However, Parotocinclus jumbo, described from the 
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Paraíba do Norte River, has a wide known distribution in several basins in the 
Northeast region, indicating that it is a possible complex of species, in addition to 
presenting unique morphological characters. In this work, based on 
morphological data, we verified that P. jumbo was a complex of unique species, 
with four possible new species being recognized, as well as having a set of 
morphological characters that distinguish them from other strains of the subfamily 
Hypoptopomatinae, thus confirming to be a new genus with geographically 
isolated species, and some of these species occur in basins that receive water 
from the transposition of the São Francisco River, which causes changes in the 
hydrological cycle and may impact on native fauna, making an assessment of the 
state conversation of these species. 

 
 
Keywords: Morphology. Systematic. Hypoptopomatinae. Caatinga fishes. 

Freshwater 
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TÍTULO: Organização do Banco de Dados de Doenças Raras na Maternidade 

Escola Januário Cicco - MEJC 

Resumo 

 

As anomalias congênitas são importante causa de mortalidade perinatal e infantil 
em países desenvolvidos e a principal causa de problemas de saúde nas 
crianças sobreviventes. O presente trabalho tem por objetivo construir um banco 
de dados de doenças raras de acordo com as variáveis que forem importantes 
serem coletadas de pacientes atendidos na Maternidade Escola Januário Cicco 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através de reuniões com a 
equipe multi da MEJC para obtenção de dados dos pacientes atendidos, para 
desenvolver o banco e hospedá-lo no domínio do Núcleo de Processamento de 
Alto Desempenho do Instituto Metrópole Digital da UFRN (NPAD/IMD). O 
desenvolvimento do projeto foi realizado em paralelo com outros trabalhos do 
Grupo de Pesquisa em Oncologia Molecular da UFRN, de forma a obter um 
conhecimento e experiência na manipulação de bancos de dados. O formato 
colaborativo gerou resultados e experiência para todos os membros envolvidos. 

 
 
Palavras-chave: Anomalias Congênitas. Banco de Dados. Doenças Raras. 

TITLE: Organization of the Rare Diseases Database at the Januário Cicco 

Maternity School - MEJC 

Abstract 

 

Congenital anomalies are an important cause of perinatal and infant mortality in 
developed countries and the main cause of health problems in surviving children. 
The present work aims to build a database of rare diseases according to the 
variables that are important to be collected from patients seen at Maternidade 
Escola Januário Cicco, Federal University of Rio Grande do Norte, through 
meetings with the MEJC multi team to obtain data on patients served, to develop 
the bank and host it in the Núcleo de Processamento de Alto Desempenho of the 
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Instituto Metrópole Digital of the UFRN (NPAD/IMD) domain. The development 
of the project was carried out in parallel with other works of the Research Group 
on Molecular Oncology at UFRN, in order to obtain knowledge and experience in 
handling databases.The collaborative format generated results and experience 
for all members involved. 

 
 
Keywords: Congenital Anomalies. Database. Rare Diseases. 
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TÍTULO: RESULTADOS DE ENFERMAGEM PARA PESSOAS VIVENDO COM 

AIDS 

Resumo 

 

Objetivo: identificar na literatura científica os resultados de enfermagem voltados 
às pessoas vivendo com HIV/Aids. Método: estudo descritivo bibliográfico com 
resultados de enfermagem coletados do livro Classificação dos Resultados de 
Enfermagem NOC (5ª ed, 2016), a partir dos diagnósticos de enfermagem 
encontrados numa revisão de escopo que procedeu-se em cinco etapas: 1) 
identificação da questão de pesquisa; 2) identificação de estudos relevantes; 3) 
seleção dos estudos; 4) extração de dados, separação, sumarização e relatório 
de resultados; 5) comunicação dos resultados. A coleta de dados foi realizada 
nas bases: CINAHL, PubMed, Web of Science, Scopus, SciELO, Cochrane 
Library, LILACS, BDENF, IBECS, Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, 
DART-Europe, EThOS, South African National ETD Portal, Theses Canada, 
RRCAAP, OATD, Cybertesis, Trove, DiVA, New Zealand theses. Os dados foram 
inseridos em planilha no Microsoft Excel e realizada análise descritiva. 
Resultados e discussão: A amostra final foi de 37 publicações e os resultados de 
enfermagem identificados neste estudo referiram-se, em ordem de prevalência, 
ao Domínio II: Saúde Fisiológica, seguido pelo Domínio III: Saúde Psicossocial 
e Domínio I: Saúde Funcional. Conclusão: Os resultados de enfermagem 
encontrados auxiliam o enfermeiro a entender a principais problemáticas 
relacionadas à saúde do paciente que vive com HIV/AIDS, e assim planejar as 
intervenções necessárias a este público. 

 
 
Palavras-chave: SAE; Pessoas que vivem com HIV/AIDS; Resultados de 

Enfermagem. 

TITLE: NURSING RESULTS FOR PEOPLE LIVING WITH AIDS 

Abstract 
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Objective: to identify in the scientific literature the nursing results for people living 
with HIV/AIDS. Method: descriptive bibliographic study with nursing results 
collected from the book Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC (5th 
ed, 2016), based on the nursing diagnoses found in a scope review that 
proceeded in five stages: 1) identification of the issue of search; 2) identification 
of relevant studies; 3) selection of studies; 4) data extraction, separation, 
summarization and results reporting; 5) communication of results. Data collection 
was performed on the bases: CINAHL, PubMed, Web of Science, Scopus, 
SciELO, Cochrane Library, LILACS, BDENF, IBECS, CAPES' Thesis and 
Dissertations Catalog, DART-Europe, EThOS, South African National ETD 
Portal, Theses Canada, RRCAAP, OATD, Cybertesis, Trove, DiVA, New Zealand 
theses. The data were entered into a spreadsheet in Microsoft Excel and a 
descriptive analysis was performed. Results and discussion: The final sample 
was of 37 publications and the nursing results identified in this study referred, in 
order of prevalence, to Domain II: Physiological Health, followed by Domain III: 
Psychosocial Health and Domain I: Functional Health. Conclusion: The nursing 
results found do help the nurse to understand the main issues related to the 
health of the patient living with HIV / AIDS, and thus plan the interventions 
necessary for this audience. 

 
 
Keywords: NCS; People living with HIV/AIDS; Nursing Outcomes. 
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TÍTULO: Avaliação do efeito do mandacaru (Cereus jamacaru P.) nos 

parâmetros bioquímicos da inflamação intestinal em ratos 

Resumo 

O mandacaru (Cereus jamacaru P.), espécie da vegetação da caatinga (família 
Cactaceae) que cresce no sentido vertical, bastante resistente, encontrada em 
solos pedregosos, mas que embelezam a região Semiárida do Nordeste e norte 
de Minas Gerais. Tem sido estudada em modelos experimentais no tratamento 
de doenças crônicas não transmissíveis. O objetivo do trabalho foi avaliar 
parâmetros bioquímicos da inflamação intestinal em ratos, tendo em vista fatores 
limitantes para a continuidade no modelo de síndrome metabólica, que será 
retomado assim que possível. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética no Uso 
Animal para os experimentos de inflamação intestinal e síndrome metabólica. 
Foram utilizadas ratas Wistar ao Biotério Central da UFRN. 40 ratos adultos (10 
semanas), divididos em 5 grupos, controle negativo, controle positivo e 
tratamentos com 50, 100 e 200 mg/Kg de extrato de mandacaru. Após a 
eutanásia foi avaliado o escore macroscópico e a relação peso/longitude, as 
concentrações séricas de aspartato aminotransferase (AST) e alanina 
aminotransferase (ALT).Foi possível identificar  que os grupos DNBS e os 
tratados apresentam resultados mais altos da aspartato aminotransferase 
(AST)  quando comparado com o grupo controle Esta pesquisa encontra-se em 
fase de desenvolvimento, ainda faltam dados para melhor elucidar o efeito do 
mandacaru na inflamação intestinal, mas é de suma importância a pesquisa de 
novos métodos que auxiliam na prevenção e tratamento dessas doenças. 
 
Palavras-chave: Cactácea; inflamação intestinal; mandacaru; níveis séricos. 

TITLE: Evaluation of the effect of mandacaru (Cereus jamacaru P.) on the 

biochemical parameters of intestinal inflammation in rats 

Abstract 

Mandacaru (Cereus jamacaru P.), a species of caatinga vegetation (family 
Cactaceae) that grows in a vertical direction, very resistant, found in rocky soils, 
but that beautify the Semi-arid region of the Northeast and North of Minas Gerais. 
It has been studied in experimental models in the treatment of chronic non-
communicable diseases. The objective of the study was to evaluate biochemical 
parameters of intestinal inflammation in rats, in view of limiting factors for the 
continuity of the metabolic syndrome model, which will be resumed as soon as 
possible. The project was approved by the Animal Use Ethics Committee for 
experiments on intestinal inflammation and metabolic syndrome. Wistar rats were 
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used at the Central Vivarium of UFRN. 40 adult rats (10 weeks), divided into 5 
groups, negative control, positive control and treatments with 50, 100 and 200 
mg / kg of mandacaru extract. After euthanasia, the macroscopic score and the 
weight / longitude ratio, serum concentrations of aspartate aminotransferase 
(AST) and alanine aminotransferase (ALT) were evaluated. ) when compared to 
the control group This research is in the development phase, data are still lacking 
to better elucidate the effect of mandacaru on intestinal inflammation, but 
research of new methods that help in the prevention and treatment of these 
diseases is extremely important. 
 
Keywords: Mandacaru, cactacea, biochemistryintestinal inflammation 
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TÍTULO: Diversidade da avifauna associada à salina artificial e áreas de mangue 

adjacente 

Resumo 

A zona costeira do Brasil apresenta uma grande variedade de ambientes e 
ecossistemas. Entre esses ambientes são encontradas salinas e manguezais, 
sendo habitats de elevada importância para diversos organismos, incluindo as 
aves. Dentre as espécies que ocorrem nas zonas costeiras encontramos 
espécies restritas, migratórias e ameaçadas. Desta forma, os objetivos do 
presente trabalho, foram: (I) realizar o levantamento da avifauna em zona 
costeira; (II) comparar a riqueza de espécies em tanques de evaporação e em 
área de manguezal; (III) registrar a ocorrência de aves migratórias; (IV) 
disponibilizar os dados de ocorrência das espécies em plataformas de ciência 
cidadã para auxiliar em pesquisas futuras. Elaboramos listas de Mackinnon e 
utilizamos estimadores não-paramétricos para analisar a riqueza de espécies a 
partir de dados coletados na salina Salinor S.A., localizada no município de 
Macau-RN, litoral norte. Registramos 85 espécies de aves, sendo 15 migratórias, 
6 parcialmente migratórias e 3 ameaçadas. A riqueza na área de manguezal foi 
ligeiramente maior do que a riqueza nos tanques evaporação. Assim, mangues 
e salinas são importantes para espécies da avifauna, pois servem como abrigos, 
sítios de reprodução ou de descanso reprodutivo e áreas de alimentação para 
aves restritas, migratórias e ameaçadas de extinção. Mais estudos precisam ser 
realizados nesses ambientes para estabelecer ações e diretrizes voltadas à 
conservação de espécies e habitats. 
 
Palavras-chave: aves. zona costeira. estimadores de riqueza. ecologia de 

comunidades 

TITLE: Avifauna diversity associated with artificial saline and adjacent mangrove 

areas 

Abstract 

The coastal zone from Brazil presents a vast variety of environments and 
ecosystems. Throughout those environments are found salines and mangroves, 
habitats with a high level of importance to several organisms, including birds. 
Among the species which occur in coastal zones were found restrict, migratory 
and endangered species. Thus the main goals of this paper were: (I) make a data 
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collection about the avifauna in coastal zone; (II) compare the species richness 
in evaporation tanks and on mangroves areas; (III) register the migratory birds 
occurrence; (IV) make the data about the species available in platforms of citizen 
science to assist in further researches. Mackinnon lists were elaborated and were 
used non parametric estimators to analyze the species richness from saline 
Salinor S.A. collected data, which is located in Macau-RN, north coast. 85 
species of birds were registered, which 15 were migratory, 6 partially migratory 
and 3 endangered. The richness of mangrove was slightly higher than the 
evaporation tank one. Consequently, mangroves and salines are important to the 
avifauna species due their usage as shelter, breeding site or as reproductive rest 
and feeding areas to restricted, migratory and endangered birds. More studies 
need to be done on those environments to establish actions and policies focused 
to conserve the species and habitats. 
 
Keywords: birds. coastal zone. richness estimators. community ecology 
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TÍTULO: PROBLEMATIZAÇÃO NO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DE MUDANÇAS NAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

Resumo 

A residência surge como uma estratégia para melhorar a formação em saúde e 
superar alguns desafios impostos pelos serviços, dentro dessa perspectiva o 
aluno é inserido em um contexto que o estimula a mudar sua forma de prestar 
assistência, sendo levado a pensar criticamente a partir da problematização das 
situações reais. Por esse motivo, esse presente estudo traz um recorte do projeto 
de pesquisa intitulado: “A formação do profissional de saúde na reflexividade” 
com o objetivo de apresentar a percepção dos tutores em relação a como o aluno 
entra na residência e como ele depois sai desse programa de pós-graduação. 
Assim, foi possível perceber que esse programa serviu como uma nova maneira 
de prestar cuidado, de pensar a gestão dos serviços, aumentar a participação 
social. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde;Sistema Único de Saúde;Capacitação de 

Recursos Human 

TITLE: PROBLEMATIZATION IN POSTGRADUATE EDUCATION: AN 

ANALYSIS FROM CHANGES IN PROFESSIONAL PRACTICES 

Abstract 

The residency emerges as a strategy to improve health education and overcome 
some challenges imposed by the services, within this perspective the student is 
inserted in a context that encourages him to change his way of providing 
assistance, being led to think critically from the problematization real situations. 
For this reason, this study presents an excerpt from the research project entitled: 
“The training of health professionals in reflexivity” in order to present the tutors' 
perception in relation to how the student enters the residence and how he / she 
leaves it afterwards. graduate program. Thus, it was possible to see that this 
program served as a new way of providing care, of thinking about the 
management of services, and increasing social participation. 
 
Keywords: Health Education;Unified Health System;Health Human Resource 

Training 
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TÍTULO: Análise do tipo de processo fonológico produzido por pré escolares e 

influência do nível socioeconômico 

Resumo 

 

Introdução: Os processos fonológicos são alterações da representação fonética 
ou mental dos sons da fala, afetando a inteligibilidade de fala. São divididos em 
iniciais, intermediários, finais e não esperados. Objetivo: Verificar a influência do 
nível socioeconômico no tipo de processo fonológico produzido por pré-
escolares. Método: O estudo é transversal e analítico e foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob números CAAE 
87485518.0.0000.5292 e 07867019.2.0000.5292. Com um total de 45 pré-
escolares de ambos os sexos com faixa etária entre 4:0 e 5:11. Resultados e 
Discussão: Os dados mostram que as crianças que apresentam mães com nível 
de escolaridade mais baixa são mais improdutivas fonologicamente. Além disso, 
crianças em situação econômica mais vulnerável tem mais tendência a 
desenvolver mais processos fonológicos e, consequentemente, está mais 
vulnerável à futuros atrasos de linguagem, transtornos fonológicos e dificuldades 
de aprendizagem. Conclusão: Há influência do NSE tanto com o 
desenvolvimento da fonologia, quanto no tipo de processo apresentado pelas 
crianças. Além disso, observamos associação entre a escolaridade das mães e 
a maior quantidade de processos fonológicos nas crianças com mãe as quais 
possuíam nível de escolaridade mais baixo. 

 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento de Linguagem. Nível socioeconômico. 

Fonologia 

TITLE: Analysis of the type of phonological process produced by pre-school and 

influence of the socioeconomic level 

Abstract 
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Introduction: Phonological processes are changes in the phonetic or mental 
representation of speech sounds, affecting speech intelligibility. It is divided in 
initial, intermediate, final and unexpected. Purpose: To verify the influence of the 
socioeconomic level on the type of phonological process produced by 
preschoolers. Method: The study is transversal and analytical and was approved 
by the Research Ethics Committee of the Onofre Lopes University Hospital 
(HUOL) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) under CAAE 
numbers 87485518.0.0000.5292 and 07867019.2.0000.5292. With a total of 45 
preschoolers of both sexes with ages between 4:0 and 5:11. Results and 
Discussion: The data show that children with lower educational level mothers are 
more phonologically unproductive. In addition, children in a more vulnerable 
economic situation have a greater tendency to develop more phonological 
processes and, consequently, are more vulnerable to future language delays, 
phonological disorders and learning difficulties. Conclusion: There is an influence 
of NSE both on the development of phonology and on the type of process 
presented by children. In addition, we observed an association between the 
schooling of mothers and the greater number of phonological processes in 
children with mothers who had a lower level of education. 

 
 
Keywords: Language Development. Socioeconomic level. Phonology 
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TÍTULO: VARIAÇÃO ECOMORFOLÓGICA EM ESPÉCIES DE LAGARTOS 

MABUYIDAE DE FORMAÇÕES ABERTAS E FLORESTAIS DO NORDESTE 

BRASILEIRO 

Resumo 

Estudos ecomorfológicos são de suma importância para esclarecer variações na 
morfologia corporal de organismos ao longo da sua evolução e suas relações 
com os habitats que ocupam. Nessa perspectiva, durante este estudo foram 
analisadas as variações morfológicas em 5 espécies de lagartos da família 
Mabuyidae[EF1] habitantes do Nordeste brasileiro, Brasiliscincus heathi, 
Copeoglossum arajara, C. nigropunctatum, Psychosaura agmosticha e P. 
macrorhyncha. As medidas corporais destas espécies depositadas em Coleções 
Herpetológicas nordestinas, foram aferidas 14 variáveis. Foram utilizados testes 
estatísticos (Análise de Componentes Principais) para identificar as variáveis 
morfométricas de maior relevância nas espécies. Tais variáveis foram 
comparadas com os habitats específicos das espécies, para testar as hipóteses 
de que variações morfológicas são influenciadas pelos habitats que estas 
espécies utilizam, e que espécies irmãs possuem maior semelhança nas 
variáveis entre si do que espécies não aparentadas. Os resultados obtidos 
demonstram a importância deste estudo para esclarecimento acerca de como as 
espécies ocupam diferentes habitats, a exemplo das espécies P. agmosticha e 
P. macrorhyncha, que são espécies irmãs, apresentarem variáveis semelhantes 
entre si, como comprimento do dedo da mão, e C. arajara e C. nigropunctatum 
também, como comprimento do corpo e dos membros. Já B. heathinão possuir 
uma relação positiva com nenhuma destas variáveis. 
 
Palavras-chave: Morfometria; Mabuya; Análise de Componentes Principais; 

Ecomorfologia 

TITLE: ECOMORPHOLOGICAL VARIATION IN SPECIES OF MABUYIDAE 

LIZARDS WITH OPEN AND FOREST FORMATIONS IN NORTHEAST BRAZIL 

Abstract 

Ecomorphological studies are extremely important to clarify variations in the body 
morphology of organisms throughout their evolution and their relationship with 
the habitats they occupy. In this perspective, during this study the morphological 
variations were analyzed in 5 species of lizards of the family Mabuyidae 
inhabitants of the Brazilian Northeast, Brasiliscincus heathi, Copeoglossum 
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arajara, C. nigropunctatum, Psychosaura agmosticha and P. macrorhyncha. The 
body measurements of these species deposited in Northeastern Herpetological 
Collections, 14 variables were measured. Statistical tests (Principal Component 
Analysis) were used to identify the most relevant morphometric variables in the 
species. These variables were compared with species-specific habitats, to test 
the hypothesis that morphological variations are influenced by the habitats that 
these species use, and that sister species have greater similarity in the variables 
between them than unrelated species. The results obtained demonstrate the 
importance of this study to clarify how the species occupy different habitats, such 
as the species P. agmosticha and P. macrorhyncha, which are sister species, 
present similar variables, such as the length of the finger, and C. arajara and C. 
nigropunctatum as well, as body and limb length. B. heathin, on the other hand, 
does not have a positive relationship with any of these variables. 
 
Keywords: Morphometry; Mabuya; Principal component analysis; 

Ecomorphology 
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TÍTULO: RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA CAATINGA POR 

FITÓLITOS 

Resumo 

     A reconstrução Paeloambiental faz uso dos avanços dos estudos das 
estruturas macroestruturais., No presente trabalho analisou-se os tipos e 
quantidade de fitólitos em solos da Caatinga. Perfis de solo foram abertos e 
amostras foram coletadas para descrição e contabilização de fitólitos conforme 
metodologia preconizada. Fitólitos relacionados a família das Poaceae foram 
encontrados em todos os horizontes dos solos. Esses também foram os mais 
recorrentes e abundantes, mostrando a relação da cobertura vegetal da 
Caatinga com a gênese desses solos.  
 
Palavras-chave: Fitólitos. Paleoambiente. Caatinga. 

TITLE: PALEO-ENVIRONMENTAL RECONSTRUCTION OF CAATINGA BY 

PHYTOLOGY 

Abstract 

 

     The Paeloambiental reconstruction makes use of the advances in the studies 
of macro-structural structures. Soil profiles were opened and samples were 
collected to describe and account for phytoliths according to the recommended 
methodology. Phytoliths related to the Poaceae family were found in all soil 
horizons. These were also the most recurrent and abundant, showing the 
relationship between the Caatinga vegetation cover and the genesis of these 
soils. 

 
 
Keywords: Phytoliths. Paleoenvironment. Caatinga. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM SEGUNDO A NANDA 

INTERNACIONAL EM PESSOAS VIVENDO COM A SÍNDROME DA 

IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA: SCOPING REVIEW 

Resumo 

 

Objetivo: identificar os diagnósticos de enfermagem (DE), segundo a NANDA I, 
em pessoas vivendo com AIDS (PVA). Método: Scoping Review, desenvolvida 
com base nas recomendações do Joanna Briggs Institute. A busca foi realizada 
nas bases de dados/bibliotecas/bancos de dados/buscadores acadêmicos, por 
meio da estratégia de busca: ("People living with AIDS" OR "Acquired 
immunodeficiency syndrome") AND ("Nursing diagnosis") AND ("Health 
services"). Para seleção dos estudos foram utilizados os critérios de inclusão: 
artigos oriundos de estudos primários, secundários, dissertações e teses 
disponíveis na íntegra, que respondam à pergunta de pesquisa. Reflexões, 
relatos de experiência, editoriais, resumos publicados em anais de eventos 
científicos, foram excluídas. Após seleção dos DE foi realizado mapeamento 
cruzado com a NANDA Internacional 2018-2020.Os dados foram analisados por 
estatística descritiva. Resultados: Dos 37 estudos selecionados, foram 
identificados 111 DE presentes em 12 domínios da NANDA-I. Conclusão: este 
estudo permitiu identificar os DE mais prevalentes, o que pode contribuir para o 
aprimoramento da assistência de enfermagem voltada para PVA, auxiliando a 
enfermagem na tomada de decisão baseada em evidências científicas. 

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

HIVAIDS. Taxonomia 

TITLE: NURSING DIAGNOSES ACCORDING TO INTERNATIONAL NANDA IN 

PEOPLE LIVING WITH ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME: 

SCOPING REVIEW 

Abstract 
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Objective: to identify nursing diagnoses (DE), according to NANDA I, in people 
living with AIDS (PVA). Method: Scoping Review, developed based on the 
recommendations of the Joanna Briggs Institute. The search was carried out in 
databases / libraries / databases / academic searchers, using the search strategy: 
("People living with AIDS" OR "Acquired immunodeficiency syndrome") AND 
("Nursing diagnosis") AND ("Health services "). The inclusion criteria were used 
to select the studies: articles from primary, secondary studies, dissertations and 
theses available in full, that answer the research question. Reflections, 
experience reports, editorials, abstracts published in annals of scientific events, 
were excluded. After selecting the NDs, cross-mapping was carried out with 
NANDA International 2018-2020. The data were analyzed using descriptive 
statistics. Results: Of the 37 selected studies, 111 EDs were identified in 12 
NANDA-I domains. Conclusion: this study allowed the identification of the most 
prevalent NDs, which can contribute to the improvement of nursing care focused 
on PVA, assisting nursing in decision-making based on scientific evidence. 

 
 
Keywords: Nursing Diagnosis. Nursing Processes. HIV. AIDS. Taxonomy. 
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TÍTULO: Aplicabilidade do ângulo de fase em idosos com sarcopenia do 

International Mobility in Aging Study Brazil - IMIAS 

Resumo 

 

A sarcopenia é uma doença de origem muscular, tendo origem multifatorial como 
o aumento da idade, a inadequada nutrição, além do sedentarismo. O presente 
estudo visa analisar os valores obtidos do ângulo de fase entre os idosos 
sarcopênicos e não-sarcopênicos, Foi realizado um estudo transversal aninhado 
a uma coorte utilizando os dados de 169 idosos, obtidos pela Onda 3 do IMIAS 
Brasil. Para o diagnóstico de sarcopenia, foram utilizados os critérios definidos 
pelo Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Pessoas Idosas 
(EWGSOP), relacionando o índice de massa muscular esquelética com a força 
de preensão palmar e desempenho físico. Para avaliação do Ângulo de Fase foi 
utilizado o relatório do aparelho de BIA Biodynamics 450, com precisão de ± 
0,2%, amplitude de 0 a 20 Graus, resolução de 0,1 Grau. Foi encontrada uma 
prevalência de sarcopenia de 14,9% (n=25) entre os idosos, apresentando 
associação com o Índice de Massa Corporal (IMC) (p < 0,0001). O ângulo de 
fase foi estatisticamente menor nos idosos que apresentaram sarcopenia (p-
valor = 0,004) e eram do sexo feminino (p<0,0001). Conclui-se que os valores 
médios do ângulo de fase da população do estudo foram menores nos idosos 
que apresentaram sarcopenia e eram do sexo feminino. 
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TITLE: Phase angle and sarcopenia in the elderly from the International Mobility 

in Aging Study Brazil - IMIAS 

Abstract 

 

Sarcopenia is a disease of muscular and multifactorial origin. It occurs with 
increasing age, inadequate nutrition, and physical inactivity. The present study 
aims to analyze the values obtained from the phase angle (PA) between 
sarcopenic and non-sarcopenic elderly. A cross-sectional study was performed 
in nested in a cohort by Wave 3 of IMIAS Brasil with 169 elderly. For the diagnosis 
of sarcopenia, the criteria defined by the European Working Group on Sarcopenia 
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in the Elderly (EWGSOP), relating the skeletal muscle mass index with handgrip 
strength and physical performance. The printed report of the BIA was used for 
the evaluation of the PA values, with a precision of ± 0.2%, and amplitude from 0 
to 20 degrees, and a resolution of 0.1 degrees. The prevalence of sarcopenia 
was 14.9% (n = 25), showing an association with the Body Mass Index (BMI) (p 
<0.0001). The phase angle was statistically lower in the elderly who had 
sarcopenia (p-value = 0.004) and were female (p <0.0001). In conclusion, the 
mean values of the phase angle of the study population were lower in the elderly 
who had sarcopenia and were female. 

 
 
Keywords: Phase angle, elderly, bioelectrical impedance. 
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TÍTULO: Análise evolutiva dos genes de neurotransmissão humanos 

Resumo 

A origem do sistema nervoso é um tema central na biologia e seus mecanismos 
são em grande parte dependentes da neurotransmissão sináptica. Explicar o 
surgimento das sinapses é difícil porque elementos sinápticos estão presentes 
em diversos organismos aneurais. Nós investigamos como as interações entre 
esses elementos evoluíram e até que ponto isso está relacionado com o 
entendimento atual da complexidade do sistema nervoso. Nós identificamos a 
rede humana de genes de neurotransmissão de acordo com genes presentes 
nos sistemas GABAérgico, glutamatérgico, serotoninérgico, dopaminérgico e 
colinérgico. Remontamos o surgimento da sinapse humana através da presença 
de ortólogos sinápticos em 476 espécies eucarióticas. O ancestral comum mais 
recente entre humanos e águas-vivas apresentou-se como a origem de grande 
parte dos genes humanos neuroexclusivos, em especial de receptores 
ionotrópicos. 
 
Palavras-chave: evolução. sistema nervoso. 

TITLE: Evolutionary analysis of human neurotransmission genes 

Abstract 

Synaptic neurotransmission majorly underlies the functioning and evolution of 
nervous systems. However, it is difficult to explain the origin of synapses because 
synaptic elements are present in multiple aneural organisms. We decided to 
investigate the interactions among these elements and to what extent it relates 
to our current understanding of nervous systems. We analyzed the gene network 
based on genes present in the GABAergic, glutamatergic, serotonergic, 
dopaminergic, and cholinergic neurotransmitter systems. Then, we looked for 
their orthologs in 476 eukaryotes. A great number of neuroexclusive genes had 
their origin in the common ancestor of humans and jellyfishes, the majority of 
them being ionotropic receptors. 
 
Keywords: evolution. nervous system. 
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TÍTULO: Eficácia de um Programa de Exercício Supervisionado a Distância na 

adesão e na manutenção da capacidade funcional e qualidade de vida em 

Cardiopatas 

Resumo 

Introdução: A reabilitação cardíaca (RC) é uma recomendação de Classe I após 
um evento cardíaco. Os programas de exercícios supervisionados a distância 
tornam-se uma alternativa viável para alcançar o objetivo de educar os pacientes 
para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, possibilitando a prática de 
exercício físico regular. Objetivo: Avaliar se um programa de exercício 
supervisionado a distância (PESD) é eficaz na adesão e na manutenção da 
capacidade funcional e da qualidade de vida (QV) de pacientes cardiopatas após 
a alta da fase supervisionada do programa de RC. Metodologia: Estudo piloto 
envolvendo pacientes após a alta do programa supervisionado de RC. Todos os 
participantes realizaram avaliação clínica, antropométrica, teste de caminhada 
de seis minutos e responderam a um questionário de qualidade de vida, no início 
e após o término do programa. Os pacientes foram alocados em dois grupos: o 
grupo intervenção (G1), que recebeu orientações e acompanhamento, por meio 
de ligações telefônicas; e o grupo controle (G2), que recebeu apenas 
orientações. Resultados: Foram selecionados 19 pacientes, mas 6 foram 
excluídos. A amostra final conteve 13 pacientes, 6 foram alocados no G1 e 7 no 
G2. Houve adesão ao PESD significantemente maior no G1 em relação ao G2. 
Nos dois grupos houve manutenção da capacidade funcional e da QV. 
Conclusão: O PESD aumenta a adesão à prática regular de exercício físico em 
cardiopatas. Não houve mudanças na capacidade funcional e qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Reabilitação cardíaca, exercício, qualidade de vida. 

TITLE: Efficacy of a Supervised Distance Exercise Program in adherence and 

maintenance of functional capacity and quality of life in Heart Diseases 

Abstract 

 

Introduction: Cardiac rehabilitation (CR) is a class I of recommendation after a 
cardiac event. Thus, home-based exercise programs become a feasible 
alternative to achieve the goal of educating patients on the development of eating 
habits. Objective: To analyze whether a remote supervised exercise program 
(RSEP) is effective in adherence and maintenance of functional capacity and 
quality of life (QoL) of cardiac patients after an outpatient supervised CR program. 
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Methodology: Pilot study involving patients after a supervised CR program. All 
participants underwent clinical, anthropometric assessment, six-minute walk test, 
and answered a health-related quality of life questionnaire before and after the 
RSEP. The patients were allocated into two groups: intervention (G1), which 
received guidance and follow-up through telephone calls; and the control (G2), 
which received guidance only. Results: 19 patients were selected, but 6 were 
excluded. A final sample contains 13 patients, 6 were allocated in G1 and 7 in 
G2. There was significantly higher adherence to RSEP in G1 than G2. Functional 
capacity and QoL were maintained in both G1 and G2. Conclusion: The RSEP 
improvement of exercise adherence. In addition, both functional capacity and 
quality of life were maintained in the program with and without follow-up. 

 
 
Keywords: Cardiac rehabilitation, exercise, quality of life. 
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TÍTULO: Avaliação da formação em Fonoaudiologia das Instituições de 

Educação Superior públicas do Nordeste segundo critérios das Diretrizes 

Curriculares Nacionais 

Resumo 

Com a ampliação e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) nos últimos 
anos, discussões têm ocorrido sobre a reorientação da formação profissional em 
saúde, para que esta seja mais próxima à realidade de saúde da população e do 
sistema. Historicamente, a formação fonoaudiológica é voltada essencialmente 
para a intervenção clínica. E, sua aproximação com o campo da Saúde Coletiva 
se apresenta de forma singular se levarmos em consideração o contexto da rede 
de saúde e das políticas públicas no país. Este trabalho objetiva analisar a 
concepção dos docentes e discentes sobre saúde coletiva no currículo das 
graduações de fonoaudiologia do Nordeste, compreendendo como estão 
distribuídos os componentes curriculares que favorecem a formação voltada 
para o SUS. É uma pesquisa qualitativa que tem por objeto a formação em 
Saúde Coletiva nos cursos de Fonoaudiologia das Instituições de Educação 
Superior (IES) públicas do Nordeste. Foram entrevistados 14 sujeitos entre 
docentes e discentes de 7 IES públicas com curso de fonoaudiologia, das 8 
existentes na região. Os dados foram analisados através da técnica de Análise 
de Conteúdo. Os resultados do estudo apontam para uma incipiente formação 
no SUS nos cursos de fonoaudiologia, o que nos faz refletir sobre a necessidade 
de aprimorar as experiências formativas dos estudantes neste Sistema. 
 
Palavras-chave: Currículo. Fonoaudiologia. Sistema Único de Saúde. Saúde 

Pública 

TITLE: Perception of teachers and students about collective health in the 

curricula of the courses of Speech Pathology of Public Higher Education 

Institutions of the Northeast 

Abstract 

With the expansion and consolidation of the Brazilian Unified Health System 
(SUS) in the last years, discussions have occurred about the reorientation of 
professional training in health, so that it is closer to the population and system 
health reality. Historically, speech and hearing education is essentially oriented 
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to clinical intervention. And, its approach to the field of Collective Health is unique 
if we take into consideration the context of the health network and public policies 
in the country. This work aims at analyzing the conception of teachers and 
students about collective health in the curriculum of speech therapy graduations 
in the Northeast, understanding how the curricular components that favor SUS-
oriented education are distributed. It is a qualitative research that has as object 
the formation in Collective Health in the courses of Speech and Hearing Therapy 
of the Public Institutions of Higher Education (IES) of the Northeast. Fourteen 
subjects were interviewed among teachers and students from seven public HEIs 
with speech therapy courses, out of eight existing in the region. The data were 
analyzed through the Content Analysis technique. The results of the study point 
to an incipient formation in SUS in phonoaudiology courses, which makes us 
reflect on the need to improve students' formative experiences in this System. 
 
Keywords: Curriculum. Speech Language and Hearing Sciences. Unified Health 

Syste 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA EM MULHERES 

OBESAS PORTADORAS DA SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS 

MEDIANTE SUPLEMENTAÇÃO COM COENZIMA-Q10. 

Resumo 

A síndrome dos ovários policísticos (sop), é um distúrbio endócrino de origem 
ainda não esclarecida e de causa multifatorial, que acomete mulheres em idade 
reprodutiva a nível mundial. Além das várias manifestações clínicas, essa 
síndrome pode estar associada às alterações metabólicas que incluem 
dislipidemia, resistência à insulina (RI), intolerância à glicose e síndrome 
metabólica (SM). A coenzima Q10 se encontra deficiente em casos de SM, 
quando não tratada e na maioria das doenças endócrinas. Considerando que a 
coenzima Q10 desempenha um papel importante na eliminação de radicais livres 
e na inibição da oxidação lipídica e proteica, com uma poderosa ação 
antioxidante, o presente estudo objetivou avaliar o efeito da suplementação com 
a coenzima Q10 sobre a resistência insulínica em mulheres obesas com SOP. A 
população do estudo foi composta por 60 mulheres obesas, com idades entre 19 
e 40 anos com e sem o diagnóstico de SOP. As pacientes foram divididas em 
dois grupos: Grupo Caso (obesas com SOP, n=30); Grupo Controle (obesas sem 
SOP, n =30). Ambos os grupos foram submetidos à suplementação com a 
coenzima Q10 (100 mg/dia) durante 8 semanas e avaliadas quanto aos 
parâmetros clínicos e bioquímicos. Tendo em vista os resultados, foi possível 
observar resultados significativos frente aos parâmetros bioquímicos e 
hormonais. Deste modo, a intervenção com a coenzima Q10 pode promover 
efeitos benéficos em relação às principais alterações metabólicas e hormonais 
presentes na SOP. 
 
Palavras-chave: SOP. Coenzima Q10. Resistência à insulina. 

TITLE: EVALUATION OF INSULIN RESISTANCE IN OBESE WOMEN WITH 

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME BY SUPPLEMENTATION WITH 

COENZYME-Q10. 

Abstract 
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Polycystic ovary syndrome (sop) is an endocrine disorder of unclear origin and of 
multifactorial cause, which affects women of reproductive age worldwide. In 
addition to the various clinical manifestations, this syndrome may be associated 
with metabolic changes that include dyslipidemia, insulin resistance (IR), glucose 
intolerance and metabolic syndrome (MS). Coenzyme Q10 is deficient in cases 
of MS, when untreated and in most endocrine diseases. Considering that 
coenzyme Q10 plays an important role in the elimination of free radicals and in 
the inhibition of lipid and protein oxidation, with a powerful antioxidant action, the 
present study aimed to evaluate the effect of supplementation with coenzyme 
Q10 on insulin resistance in obese women with SOP. The study population 
consisted of 60 obese women, aged between 19 and 40 years with and without 
the diagnosis of PCOS. The patients were divided into two groups: Case Group 
(obese with PCOS, n = 30); Control Group (obese women without PCOS, n = 30). 
Both groups were supplemented with coenzyme Q10 (100 mg / day) for 8 weeks 
and evaluated for clinical and biochemical parameters. In view of the results, it 
was possible to observe significant results in view of the biochemical and 
hormonal parameters. Thus, intervention with coenzyme Q10 can promote 
beneficial effects in relation to the main metabolic and hormonal changes present 
in PCOS. 

 
 
Keywords: PCOS. Coenzyme Q10. Insulin resistance. 
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TÍTULO: Influência dos indicadores de risco no desenvolvimento da função 

auditiva: uma revisão integrativa 

Resumo 

Objetivo: Analisar os padrões normativos de desenvolvimento da função auditiva 
para crianças com e sem indicadores de risco para deficiência auditiva (IRDA). 
Método: Trata-se de uma revisão integrativa, que buscou estudos sem restrição 
de ano de publicação, em todos os idiomas, disponíveis nas bases de dados 
PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, LILACS, Google Scholar e 
OpenGrey. Resultados: Inicialmente foram identificados 1471 artigos, destes 91 
foram selecionados para leitura na íntegra e após compatibilidade com os 
critérios de inclusão e a questão norteadora, oito artigos foram incluídos no 
estudo. Os estímulos sonoros utilizados para avaliação do desenvolvimento das 
habilidades auditivas nos estudos foram: sons instrumentais não calibrados, 
sistema de bandinha digital, onomatopéias, voz humana e estímulos sonoros 
calibrados. A pesquisa do reflexo cocleopalpebral foi inserido no protocolo de 
avaliação da maior parte do estudo. A presença de IRDA foi observada em 
quatro dos oito artigos analisados. As respostas comportamentais foram 
predominantemente adequadas para faixa etária, independe da presença ou 
ausência de IRDA. Conclusões: Concluiu-se que existe escassez da literatura 
em relação ao estabelecimento de padrões normativos do desenvolvimento da 
função auditiva, tornando-se necessário estudos que realizem a atualização e a 
padronização, para que se aplique nas etapas de acompanhamento e 
monitoramento audiológico. 
 
Palavras-chave: Fonoaudiologia. Audição. Indicador de Risco. Desenvolvimento 

Infantil. 

TITLE: Influence of risk indicators on the development of hearing function: an 

integrative review 

Abstract 

Objective: To analyze the normative patterns of hearing function development for 
children with and without risk indicators for hearing loss (IRDA). Method: It is an 
integrative review, which sought studies without restriction of year of publication, 
in all languages, available in the databases PubMed / MEDLINE, Scopus, Web 
of Science, LILACS, Google Scholar and OpenGrey. Results: Initially, 1471 
articles were identified, of which 91 were selected for full reading and after 
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compatibility with the inclusion criteria and the guiding question, eight articles 
were included in the study. The sound stimuli used to assess the development of 
auditory skills in the studies were: uncalibrated instrumental sounds, digital band 
system, onomatopoeia, human voice and calibrated sound stimuli. The 
cochleopalpebral reflex survey was included in the evaluation protocol for most 
of the study. The presence of IRDA was observed in four of the eight articles 
analyzed. Behavioral responses were predominantly appropriate for the age 
group, regardless of the presence or absence of IRDA. Conclusions: It was 
concluded that there is a shortage of literature in relation to the establishment of 
normative standards for the development of auditory function, making it 
necessary studies that carry out the updating and standardization, so that it can 
be applied in the stages of audiological monitoring and monitoring. 
 
Keywords: Language and Hearing Sciences. Hearing. Risk Index. Child 

Development. 
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TÍTULO: Diversidade filogenética em Floresta Atlântica: onde estão os hotspots 

evolutivos de Myrtaceae? 

Resumo 

 

Myrtaceae é a nona maior família de angiospermas do globo e a mais rica em 
plantas lenhosas do Brasil e da Mata Atlântica. Esse estudo busca identificar os 
centros de diversidade evolutiva de Myrtaceae nesse hotspot através da 
associação entre a hipótese filogenética do grupo e dados de inventários 
florísticos disponíveis na literatura. Essa identificação é importante pois estes 
locais podem exibir maior potencial de resposta frente às mudanças causadas 
pelo aquecimento global ou fragmentação de habitats. Os registros foram 
checados e corrigidos através de consulta às grandes coleções naturais 
(herbários) e aos especialistas na taxonomia do grupo. Essa etapa foi importante 
para tornar o banco de dados mais robusto. Foram calculadas duas métricas: (1) 
riqueza de espécies e (2) diversidade filogenética em cada localidade. Dezenove 
localidades dos 190 locais avaliados foram consideradas hotspots evolutivos de 
Myrtaceae. Essas áreas estão distribuídas principalmente na região Sul e 
Sudeste, onde estão concentrados o maior número de estudos florísticos 
conduzidos no Brasil. Os padrões de diversidade evolutiva de Myrtaceae foram 
coincidentes com seus centros de endemismo e também com padrões de 
diversidade de outros grupos taxonômicos. Essa congruência fortalece o uso de 
Myrtaceae como modelo de estudo e sua aplicação para o desenvolvimento de 
estratégias de conservação e alocação de recursos para preservação da Mata 
Atlântica. 

 
 
Palavras-chave: Conservação.Endemismo.Florística.Myrtaceae.Floresta 

Atlântica 

TITLE: Phylogenetic diversity in Atlantic Forest: where are the evolutionary 

hotspots of Myrtaceae? 

Abstract 

Myrtaceae is the ninth largest Angiosperms family in the world and the richest 
woody plant family in Brazil and at the Atlantic Forest. The goal of this study is to 
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identify areas harbouring the highest levels of Myrtaceae phylogenetic diversity 
in this hotspot. This identification is important because these places can exhibit 
more potential of response face to a scenario of changes, such as those caused 
by global warming and habitat fragmentation. To achieve this goal, a phylogenetic 
hypothesis was combined with floristic information based on inventories available 
in the literature. The records were checked and corrected by consulting natural 
history collections (herbaria) and specialists in Myrtaceae taxonomy. This step 
was required to build a robust dataset. Two metrics were calculated: (1) species 
richness and (2) phylogenetic diversity for each location. Nineteen localities from 
a total of 190 sites were considered evolutionary hotspots of Myrtaceae. These 
areas are distributed mainly in the South and Southeast region of Brazil, where 
the largest number of floristic studies were also developed. These evolutionary 
hotspots were congruent with endemism areas of Myrtaceae and also with 
important places for other taxonomic groups. These results support Myrtaceae 
as a model group and its application to build more effective conservation 
strategies and to manage funding allocation for the maintenance of biodiversity 
in the Atlantic Forest. 
 
Keywords: Conservation.Endemism.Floristic.Myrtaceae.Atlantic Forest 
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TÍTULO: Avaliação dos cardápios do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

nos Institutos Federais de Educação do estado do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado em 1955, 
incorporou muitos avanços ao longo de sua história, tornando-se um caso de 
sucesso reconhecido mundialmente. O Programa é o segundo maior em número 
total de escolares atendidos e o único universalizado. O Índice de Qualidade da 
Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (IQCOSAN) é uma 
ferramenta desenvolvida para avaliar qualitativamente a qualidade e 
sustentabilidade dos cardápios ofertados pelo Programa. A ferramenta expressa 
os resultados variando entre 0 e 95 pontos. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar os cardápios ofertados em um IFRN durante o período de 8 
semanas. Foram coletados os cardápios referentes aos lanches por serem as 
refeições ofertadas pelo PNAE. A avaliação foi realizada por dois avaliadores e 
calculada uma média geral ao final. O resultado encontrado foi de 45,9 pontos, 
indicando a inadequação dos cardápios, sobretudo pela baixa diversidade, baixa 
oferta ou ausência de alguns grupos alimentares e de alimentos regionais e da 
sociobiodiversidade, e pela ausência da descrição de alguns alimentos e 
ingredientes de preparações. A inadequação dos cardápios demonstra a 
necessidade de maior atenção ao cumprimento do que preconizam as 
regulamentações do PNAE, sendo o uso regular da ferramenta de avaliação 
recomendado como ferramenta de referência durante o planejamento dos 
cardápios pelo IFRN. 

 
 
Palavras-chave: Alimentação escolar, planejamento de cardápio, IQ COSAN, 

SAN 

TITLE: Evaluation of the menus of the National School Feeding Program in the 

Federal Education Institutes of the state of Rio Grande do Norte 

Abstract 
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The National School Feeding Program (PNAE), created in 1955, incorporated 
many advances throughout its history, becoming a worldwide recognized 
success story. The Program is the second largest in the total number of students 
attended and the only one universalized. The Quality Index of the Food and 
Nutrition Security Coordination (IQCOSAN) is a tool developed to qualitatively 
assess the quality and sustainability of the menus offered by the Program. The 
tool expresses the results ranging from 0 to 95 points. The present study aimed 
to evaluate the menus offered by IFRN during a 4 weeks period. The snacks were 
selected as meals offered by PNAE. The evaluation was performed by two 
evaluators and a general average was calculated at the end. The result found 
was 45.9 points, indicating the inadequacy of the menus, especially due to the 
low diversity, low offer or absence of some food groups and regional foods and 
socio-biodiversity, and the absence of the description of some foods and 
ingredients for preparations. The inadequacy of the menus demonstrates the 
need for greater attention to compliance with the requirements of the PNAE 
regulations, with the regular use of the assessment tool being recommended as 
a reference tool during the planning of the menus by the IFRN. 

 
 
Keywords: School meals, menu planning, IQ COSAN, food and nutrition security. 
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TÍTULO: Cuidados Paliativos à criança: percepções da equipe de enfermagem 

sobre a relação com os familiares. 

Resumo 

 

Objetivo: conhecer como é a percepção da equipe de enfermagem sobre a 
relação com os familiares das crianças que se encontram no processo de 
cuidado paliativo em uma UTI Neonatal e em uma Pediatria. Metodologia: 
estudo descritivo e exploratório à luz de uma abordagem qualitativa. 
Participaram 11 Técnicos em Enfermagem e 07 Enfermeiros, dos quais atuam 
em um Hospital Universitário do interior do Rio Grande do Norte, que presta 
serviços de assistência materno-infantil. Dados coletados por meio de 
entrevistas semi-estruturadas com perguntas abertas na presença do 
entrevistador e observador. Para a análise dos discursos, foi utilizado a análise 
de conteúdo de Bardin. Resultados: os profissionais destacaram a necessidade 
de propiciar ao familiar o fortalecimento de vínculo ao acolher os sentimentos 
destes na prestação de um cuidado humanizado e que as expectativas dos 
familiares e a própria percepção da equipe quanto a terminalidade precoce são 
fatores difíceis de se lidar gerando tristeza e constrangimento. Conclusão: os 
resultados evidenciam que os profissionais compreendem que necessitam dar o 
apoio aos familiares e prestar uma atenção integral e pautada na humanização. 
Notou-se também que o processo de aceitação e compreensão dos sentimentos 
também é difícil para os próprios profissionais, suscitando a necessidade de mais 
discussões sobre os mecanismos de enfrentamento para suporte emocional 
desses profissionais. 

 
 
Palavras-chave: Cuidado Paliativo. Neonatologia. Pediatria. Família. 
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TITLE: Palliative care for children: perceptions of the nursing team about the 

relationship with family members. 

Abstract 
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Objective: to know how the nursing team's perception of the relationship with the 
family members of children who are observed in the palliative care process in a 
Neonatal ICU and in Pediatrics. Methodology: descriptive and exploratory study 
in the light of a qualitative approach. Eleven Nursing Technicians and 07 Nurses 
participated, of whom they work at a University Hospital in the Interior of Rio 
Grande do Norte, which provides maternal and child care services. Data collected 
through semi-structured identification with open questions in the presence of the 
interviewer and observer. For discourse analysis, Bardin's content analysis was 
used. Results: the professionals highlighted the need to provide the family 
member with a strengthening of the bond to the host, the feelings of family 
members in the provision of humanized care and that the family members' 
expectations and the team's own perception of early terminality are demanding 
factors to deal with, generating sadness and embarrassment. Conclusion: the 
results show that professionals understand that qualified people provide support 
to family members and provide comprehensive care based on humanization. It 
was also noted that the process of acceptance and understanding of feelings is 
also difficult for professionals, raising the need for more importance on the coping 
mechanisms for emotional support of these professionals. 

 
 
Keywords: Palliative Care. Neonatology. Pediatrics. Family. Nursing. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1306 

 

CÓDIGO: SB1410 

AUTOR: MARIA KAROLAYNNE DA SILVA 

ORIENTADOR: JONAS IVAN NOBRE OLIVEIRA 

 

 

TÍTULO: Predição in silico de epítopos antigênicos para a produção de uma 

vacina humana contra SARS-CoV-2 

Resumo 

O novo coronavírus (nCoV), denominado SARS-CoV-2, foi reportado em 31 de 
dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Desde então os casos vêm 
aumentando, caracterizando uma pandemia. A transmissão do novo coronavírus 
acontece por gotículas originárias do nariz e boca de pessoas infectadas. A 
contaminação também pode acontecer quando uma pessoa toca superfícies ou 
objetos contaminados e, em seguida, toca seus olhos, nariz ou boca. O objetivo 
deste estudo foi prever epítopos de células B e T promíscuos a partir de 
poliproteínas estruturais de nCoV, usando abordagem de bioinformática. Para 
pesquisar o candidato eficaz para a vacina contra o novo coronavírus, várias 
ferramentas de imunoinformática foram usadas para prever os epítopos de 
células B e T de quatro poliproteínas estruturais (envelope, membrana, 
nucleocapsídeo e spike). Esses epítopos previstos foram caracterizados por sua 
alta antigenicidade, não alergênicos, não tóxicos, alta conservação e valores de 
taxa de cobertura populacional mais altos para as áreas geográficas da América 
do Norte e América do Sul. Assim, uma vacina com várias subunidades foi 
projetada e a sequência final, a β-defensina humana, com base em estudos 
anteriores, foi usada como adjuvante. Após modelado, a vacina passou pelo 
refinamento para posterior docking com TLR-3. Portanto, esse modelo de vacina 
pode contribuir para induzir respostas imunes em uma população heterogênea 
de antígeno leucocitário humano (HLA).  
 
Palavras-chave: SARS-CoV-2. Vacina. Células B. Células T. Epítopos. 

Imunoinformática. 

TITLE: Design of multi-epitope vaccine candidate against SARS-CoV-2: a in-

silico study 

Abstract 

A novel coronavirus (SARS-COV-2), denominated SARS-CoV-2, emerged which 
is responsible for the recent outbreak in Wuhan, China. Since then, cases have 
been increasing, characterizing a pandemic. The transmission of the novel 
coronavirus occurs through droplets from the nose and mouth of infected people. 
Contamination can also happen when a person touches contaminated surfaces 
or objects and then touches their eyes, nose, or mouth. The aim of the study was 
to predict epitopes of promiscuous B and T cells from polyproteins presenting 
nCoV, using a bioinformatics approach. To research the effective candidate for 
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the new coronavirus vaccine, several immunoinformatics tools were used to 
predict the B and T cell epitopes of four structural polyproteins (envelope, 
membrane, nucleocapsid, and spike). These predicted epitopes were 
characterized by their high antigenicity, non-allergenic, non-toxic, high 
conservation, and higher population coverage rate values for the geographic 
areas of North and South America. Thus, a vaccine with several subunits was 
designed and the final sequence, human β-defensin, based on previous studies, 
was used as an adjuvant. After being modeled, the vaccine went through 
refinement for later docking with TLR-3. Therefore, this vaccine model can 
contribute to induce immune responses in a heterogeneous population of human 
leukocyte antigen (HLA).  
 
Keywords: SARS-CoV-2. Vaccine. B-cell. T-cell. Epitopes. Immunoinformatics. 
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TÍTULO: Comparação entre as características estruturais e entre as atividades 

anti-IIa e anti-Xa de dois heparinoides obtidos a partir do cefalotórax do camarão 

cinza. 

Resumo 

O câncer depende diversos eventos relacionados com efeitos relacionados a 
coagulação. Visto isso, pacientes com câncer fazem o uso de heparina para 
tentar inibir os eventos que auxiliam no desenvolvimento tumoral devido ao seu 
potencial antitumoral, no entanto, esta gera um estado de hemorragico. Devido 
a isso, torna-se limitado o uso da heparina na clínica, estimulando a busca por 
novos agentes terapêuticos. Esse trabalho apresenta dois compostos obtidos a 
partir do processamento do cefalotórax do camarão cinza Litopenaeus 
vannamei. Os composto passaram por diversos ensaios comparativos, dentre 
eles: os ensaios de tempo de coagulação, inibição da trombina e do fator-
Xa,assim, esses foram feitos com intuito de verificar os efeitos que esses 
heparinoides promovem nesses ensaios. O heparinoide comprovou efeitos 
postivos assim como a heparina, no entanto, sendo menos danoso a coagulção. 
 
Palavras-chave: Cancer. Heparina. Coagulação. Trombina. Heparinoide. 

TITLE: Comparison between structural characteristics and between the anti-IIa 

and anti-Xa activities of two heparinoids obtained from the gray shrimp 

cephalothorax. 

Abstract 

Cancer depends on several events related to coagulation-related effects. In view 
of this, cancer patients use heparin to try to inhibit the events that assist in tumor 
development due to its antitumor potential, however, this generates a 
hemorrhagic state. Because of this, the use of heparin in the clinic is limited, 
stimulating the search for new therapeutic agents. This work presents two 
compounds obtained from the processing of the gray shrimp Litopenaeus 
vannamei cephalothorax. The compounds underwent several comparative 
assays, among them: the clotting time assays, thrombin and Xa factor inhibition, 
thus, these were done with the intention of verifying the effects that these 
heparinoids promote in these assays. Heparinoid proved positive effects as well 
as heparin. 
 
Keywords: Cancer. Heparin. Coagulation. Thrombin. Heparinoid. 
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TÍTULO: Mapeamento das práticas de cuidados à saúde de povos tradicionais 

em Santa Cruz-RN 

Resumo 

As práticas em cuidado à saúde coexistem fazendo parte do vasto sistema em 
saúde, que deveria abarcar recursos terapêuticos baseados em conhecimentos 
tradicionais, para de fato o Sistema Único de Saúde cumprir suas diretrizes de 
universalidade, equidade e integralidade. É necessário se atentar aos 
determinantes étnicos-culturais, que compõem os elementos influenciadores do 
processo de saúde-doença e cuidado da pessoa/usuário. Para a integração das 
práticas de cuidado ao sistema é fundamental o mapeamento das práticas 
tradicionais e/ou populares de cuidado em saúde, no caso desta pesquisa 
faremos o mapeamento social nos territórios em saúde de Santa Cruz-RN, sendo 
essa cidade sede da V região URSAP (Unidade Regional de Saúde Pública) e 
um dos polos de saúde da região. Para tanto, foi realizado um formulário on-line 
pela plataforma Google Forms com questões acerca do território em saúde do 
município, sendo esse, apresentado a profissionais do âmbito, e analisado 
através do Método de Estimativa Rápida para um diagnóstico situacional do 
referido território em saúde. 
 
Palavras-chave: Determinantes socioculturais em saúde; Práticas de cuidado; 

UBS 

TITLE: Mapping health care practices of traditional peoples in Santa Cruz-RN 

Abstract 

Health care practices coexist as a part of the vast health system, which should 
cover basic resources based on traditional knowledge, so that the Brazilian 
Unified Health System (Sistema Único de Saúde - SUS) accomplishes its 
universality, equity and integrity guidelines. It is necessary to pay attention to the 
ethnic-cultural determinants, which compose the elements that influence the 
health-disease process and care for the person/user. Mapping traditional 
practicing and/or popular health care is essential to make sure all this health care 
practices are being integrated to the system, in case of this research it will be 
done a health territory social mapping in Santa Cruz-RN, which is the main city 
of the URSAP (Unidade Regional de Saúde Pública) and one of the health poles 
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on the region. Therefore, an online form was created using the Google Forms 
platform with questions related to the city's health territory, which was presented 
to the area's professionals, and analyzed using the Rapid Estimation Method for 
a situational diagnosis of that health territory. 
 
Keywords: Keywords: Sociocultural determinants in health; Care practices; UBS 
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TÍTULO: Efeitos do Exercício com Restrição de Fluxo Sanguíneo com 

Baixíssimas Cargas e Baixo Volume na Dor de Pacientes com Osteoartrite de 

Joelho: Um Ensaio Clínico Randomizado Em Andamento 

Resumo 

Contexto: Osteoartrite (OA) de joelho é caracterizada por dor crônica, limitação 
funcional e redução da qualidade de vida. Exercícios resistidos com baixas 
cargas e restrição de fluxo sanguíneo (RFS) mostram resultados similares aos 
de exercícios resistidos de alta intensidade (ERAI), desde que o volume de 
exercício seja equiparado. Não está claro, porém, se o exercício com RFS com 
carga e volume reduzidos gera melhoras clínicas similares às do ERAI. O 
objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos do exercício resistido de baixíssima 
carga e baixo volume com RFS versus ERAI em pacientes com OA de joelho 
quanto a dor no joelho. 

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado com 
avaliadores e voluntários cegos cujas coletas ainda estão em andamento. 21 
pacientes com OA de joelho realizaram 2 sessões/semana por 12 semanas de 
exercícios com RFS, baixíssima carga (10% de 1-RM) e baixo volume, ou ERAI 
(60% de 1-RM) para fortalecimento da coxa. O desfecho primário foi dor no 
joelho após 12 semanas de tratamento. 

 

Resultados: Até o momento foram tratados 21 pacientes. A média inicial de dor 
em repouso, reportada através da Escala Visual Analógica, foi de 4,27±1,81. A 
média pós-tratamento foi de 1,00±1,60. 

 

Conclusão: Até o momento, o programa de exercícios realizado mostrou redução 
na dor dos pacientes. O estudo finalizado irá comparar a eficácia da RFS com 
baixíssima carga e ERAI. 

 
 
Palavras-chave: Osteoartrite; restrição de fluxo sanguíneo; exercícios resistidos 
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TITLE: Effects of Blood Flow Restriction Exercise With Very Low Load and Low 

Volume on Pain in Patients With Knee Osteoarthritis: A Randomized Trial in 

Progress 

Abstract 

Context: Knee osteoarthritis (OA) is characterized by chronic pain, physical 
dysfunction, and reduced quality of life. Low-load resistance exercises with blood 
flow restriction (BFR) have presented results similar to those of high-intensity 
resistance exercise (HIRE) provided that the exercise volume in both is paired. It 
is unclear, though, whether BFR exercise with reduced load and volume 
generates clinical improvements similar to those of HIRE. The aim of the 
proposed study was to evaluate the effects of BFR resistance exercise with very 
low load and low volume against HIRE in patients with knee OA on knee pain. 

Methods: This is a randomized controlled trial with blinded assessors and 
volunteers still in progress. 21 patients with knee OA underwent two weekly 
treatment sessions for 12 weeks performing either very low-load (10% of 1-RM) 
and low-volume BFR exercise or HIRE (60% of 1-RM) for strengthening thigh 
muscles. The primary outcome was knee pain measured after 12 weeks of 
treatment. 

 

Results: So far, 21 patients have been treated. The mean knee pain measured 
with Visual Analog Scale was 4,27±1,81. The post-treatment mean was 
1,00±1,60. 

 

Conclusion: So far, the exercise program proposed has shown a decrease in 
patients’ knee pain. The finished study will compare the efficacy of BFR 
resistance exercise with very low load with HIRE. 

 
 
Keywords: Osteoarthritis; Blood Flow Restriction; Resistance exercises 
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TÍTULO: Tendência temporal dos vínculos de trabalho para enfermeiros nos 

Estados da região Sudeste do Brasil no período de 2003-2020 

Resumo 

A transição demográfica, epidemiológica e nutricional tem levantado 
preocupações quanto ao aumento das necessidades de saúde da população 
brasileira, e com isso, a capacidade do sistema de saúde de prover os recursos 
humanos necessários para atuar na rede, fazendo da investigação desse 
equilíbrio a preocupação fundamental para o desenvolvimento deste projeto de 
iniciação científica. A partir deste contexto, o objetivo deste projeto foi de avaliar 
as tendências do mercado de trabalho da região Sudeste do Brasil dos anos de 
2003 a 2020. Para o seu desenvolvimento, foi realizada a coleta de dados quanto 
ao número de vínculos de enfermeiros por ano na base de dados da Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais), que foram analisados por meio de 
equações polinomiais, comparando o número de vínculos de ano a ano, 
permitindo analisar a tendência temporal destes. A partir deste estudo, foi 
possível identificar uma tendência estacionária quanto à geração de novos 
postos de trabalho, concomitante à intensificação de transição epidemiológica 
supracitado, levando a uma redução do quadro geral dos serviços na região. 
Pode-se traçar a partir desses resultados, inferências a longo prazo da 
precarização das condições de trabalho, a redução da cobertura da assistência 
e o enfraquecimento dos sistemas de saúde. 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho; Enfermeiro; Emprego; Desemprego 

TITLE: Temporal trend of employment for nurses in the Southeast Brazil in the 

period 2003-2020 

Abstract 

The demographic, epidemiological and nutritional transition has raised concerns 
about the increase in the health needs of the brazilian population, and with this, 
the capacity of the health system to provide the human resources necessary to 
act in healthcare, making the investigation of this balance the fundamental 
concern for the development of this scientific initiation project. From this context, 
the objective of this project was to assess the trends of the labor market in the 
Southeast region of Brazil from 2003 to 2020. For its development, data collection 
was carried out regarding the number of nurses' employment links per year in the 
database of the Relação Anual de Informações Sociais (Rais), which were 
analyzed using polynomial equations, comparing the number of links from year 
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to year, allowing to analyze their temporal trend. From this study, it was possible 
to identify a stationary trend regarding the generation of new jobs, concomitant 
to the intensification of the aforementioned epidemiological transition, leading to 
a reduction in the general picture of services in the region. From these results, 
one can draw long-term inferences from precarious working conditions, reduced 
coverage of healthcare. 
 
Keywords: Job Market; Nurses; Employment; Unemployment 
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TÍTULO: Desempenho produtivo de ovinos de corte alimentados com torta de 

semente de moringa 

Resumo 

O experimento teve como objetivo avaliar a influência da frequência de 
suplementação sobre o ganho de peso de ovinos de corte em pastejo de capim 
Massai. Foram utilizados 36 ovinos mestiços de Santa Inês, sendo 18 machos e 
18 fêmeas, oriundos do plantel do GEFORP, com peso inicial médio de 16,0 ± 
1,5 kg e idade inicial média de 90 ± 10 dias, distribuídos em delineamento 
experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2x3, sendo duas 
classes sexuais e três frequências de suplementação (todos os dias, dias 
alternados, a cada dois dias), totalizando seis tratamentos e seis repetições. As 
diferentes frequências de fornecimento da suplementação não influenciaram os 
resultados do ganho médio diário e o ganho médio total de ovinos (P>0,05). A 
redução da frequência de suplementação não prejudica o desempenho de 
ovinos de corte em pastejo, podendo ser uma estratégia para diminuir custos 
com mão de obra e suplementos. 
 
Palavras-chave: Desempenho, Ovinocultura, Suplemento. 

TITLE: Performance of lambs at different supplementation frequencies in pasture 

of massai grass 

Abstract 

The experiment aimed to evaluate the influence of the frequency of 
supplementation on the weight gain of beef sheep grazing Massai grass. 36 
crossbred Santa Inês sheep were used, 18 males and 18 females, from the 
GEFORP stock, with an average initial weight of 16.0 ± 1.5 kg and an average 
initial age of 90 ± 10 days, distributed in a completely experimental design. 
randomized, in a 2x3 factorial arrangement, with two sex classes and three 
supplementation frequencies (every other day, every other day, every two days), 
totaling six treatments and six repetitions. The different frequencies of 
supplement supply did not influence the results of the average daily gain and the 
average total gain of sheep (P> 0.05). The reduction in the frequency of 
supplementation does not affect the performance of sheep grazing on grazing, 
and may be a strategy to reduce labor and supplement costs. 
 
Keywords: Performance, Ovoculture, Supplement. 
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TÍTULO: Avaliação da qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV internadas 

em hospital de referência 

Resumo 

Apesar dos avanços já alcançados no tocante à infecção pelo HIV e suas 
repercussões, ainda existem fatores socioeconômicos e culturais que interferem 
na qualidade de vida (QV) desses pacientes. O presente estudo utilizou o 
questionário HAT-QoL para avaliar a QV de 101 pacientes com diagnóstico de 
HIV, maiores de 18 anos e internados nas enfermarias de um hospital de 
referência em doenças infectocontagiosas de Natal/RN entre junho de 2019 e 
março de 2020. Os dados foram analisados com o programa Statistical Package 
for The Social Sciences (SPSS), versão 22.0/Windows. O valor adotado como 
estatisticamente significante foi o de P <0,05. Nos resultados, a prevalência foi 
do sexo masculino (73,3%), parda (51,5%), solteira (78,2%), cerca de 40 anos 
em média de idade, com renda mensal inferior a 1 salário mínimo (35,6%) e com 
estudo até o ensino fundamental (53,5%). Referiram não fazer uso da TARV ou 
utilizá-la de forma irregular 44,6% dos pacientes, com uma média de 255,6 
células/mm³ de CD4; e 71,3% afirmaram fazer uso de drogas lícitas ou ilícitas. 
Foram encontradas associações significativas de alguns fatores 
sociodemográficos (gênero, escolaridade, estado civil, renda, adesão ao 
tratamento e uso de drogas) em seis dos nove domínios do questionário. O 
estudo confirmou a prevalência de maior impacto na qualidade de vida de 
pessoas vivendo com HIV que têm menos privilégios socioeconômicos e estão 
sujeitas a maior vulnerabilidade social. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. HIV. Fatores socioeconômicos. HAT-QoL. 

TITLE: Quality of life assessment of people living with HIV hospitalized in a 

referral hospital 

Abstract 

Despite the advances already achieved in HIV infection and its repercussions, 
there are still socioeconomic and cultural factors that interfere in the quality of life 
(QOL) of these patients. The present study used the HAT-QoL questionnaire to 
assess the QOL of 101 patients diagnosed with HIV, over 18 years of age and 
hospitalized in the wards of a reference hospital for infectious diseases in 
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Natal/RN between June 2019 and March 2020. The data were analyzed using 
the Statistical Package for The Social Sciences (SPSS), version 22.0/Windows. 
The value adopted as statistically significant was P <0.05. In the results, the 
prevalence was male (73.3%), mixed race (51.5%), single (78.2%), about 40 
years old on average, with monthly income below 1 minimum wage (35.6%) and 
with studies up to elementary school (53.5%). 44.6% of patients reported not 
using ART or using it irregularly, with an average of 255.6 cells/mm³ of CD4; and 
71.3% said they used licit or illicit drugs. Significant associations of some 
sociodemographic factors (gender, education, marital status, income, adherence 
to treatment and drug use) were found in six of the nine domains of the 
questionnaire. The study confirmed the prevalence of major impact on the quality 
of life of people living with HIV who have less socioeconomic privileges and are 
related to greater social vulnerability. 
 
Keywords: Quality of Life. HIV. Socioeconomic factors. HAT-QoL. 
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TÍTULO: Relações entre fluência e vocabulário expressivo em crianças pré-

escolares em desenvolvimento típico nascidas no Rio Grande de Norte. 

Resumo 

 

Resumo 

 

Introdução: O vocabulário é o campo léxico consolidado acessado enquanto a 
fala e pode ser observado pelo número de palavras que o indivíduo compreende 
e é capaz de reproduzir. A fluência da fala é garantida entre a harmonia do 
processamento linguístico e motor da fala e é uma habilidade importante em 
relação a efetividade da fala. Objetivo: Relacionar dados sobre fluência e 
vocabulário expressivo e analisar se há possíveis relações entre 
eles.Metodologia: Estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (CAAE 87485518.0.0000.5292). Amostra 
composta por 32 pré-escolares nascidos no Rio Grande do Norte em 
desenvolvimento típico entre 4 e 6 anos 11 meses de ambos os sexos.Duas 
avaliações foram analisadas para os dados deste estudo,vocabulário expressivo 
e fluência. Foram utilizados provas de vocabulário expressivo e o total de 
designações verbais usuais (DVU), referentes ao vocabulário. A análise da 
fluência feita através da coleta da amostra de fala auto expressiva. Resultados: 
Não foram encontradas possíveis relações entre o perfil do vocabulário 
expressivo e fluência de fala no estudo. 

 
 
Palavras-chave: Vocabulário. Linguagem Infantil. Testes de Vocabulário. 

Linguagem. 

TITLE: Relationships between fluency and expressive vocabulary in typical 

developing preschool children born in Rio Grande de Norte. 

Abstract 

Introdução: Vocabulary is the consolidated lexical field that is accessed while 
speaking and can be observed by the number of words that the individual 
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understands and is able to reproduce. Speech fluency is guaranteed between the 
harmony of linguistic and motor speech processing and is an important skill in 
relation to speech effectiveness. Objective: To relate data on fluency and 
expressive vocabulary and to analyze if there are possible relationships between 
them. Methodology: Cross-sectional study approved by the Research Ethics 
Committee of the Hospital Universitário Onofre Lopes( HUOL) of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (CAAE ) . Sample composed of 32 
preschoolers born in Rio Grande do Norte in typical development between 4 and 
6 years of both sexes. Two evaluations were analyzed for the data of this study: 
expressive vocabulary and fluency. Expressive vocabulary tests and the total of 
usual verbal designations (UVD) were used, referring to the vocabulary. An 
analysis of fluency made by collecting the self-expressive speech sample. 
Results: No relationship was possible between the expressive vocabulary profile 
and speech fluency in the study. 
 
Keywords: Vocabulary. Children's language. Vocabulary tests. Language. 
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TÍTULO: Comunicação expressiva de pré-escolares a termo e pré-termo durante 

o segundo ano de vida 

Resumo 

 

Introdução: O nascimento pré-termo é aquele que ocorre antes de completar as 
37 semanas de gestação. A prematuridade é descrita como um importante fator 
de risco para o desenvolvimento infantil, podendo desencadear alterações no 
perfil linguístico destas crianças. Objetivo: Comparar o desempenho de pré-
escolares nascidos prematuros e a termo no subteste de comunicação 
expressiva da escala de linguagem da Bayley III. Metodologia: Trata-se de um 
estudo transversal, descritivo, caso controle em que 36 pré-escolares nascidos 
prematuros e 27 nascidos a termo foram avaliados em relação ao 
desenvolvimento de linguagem pelo subteste da Bayley III. Foram considerados 
pré-escolares entre 18 e 36 meses de idade cronológica; com ausência de 
síndromes ou alterações genéticas, sensoriais, neurológicas, auditivas ou 
visuais, não utilizar medicação que interferisse na memória, atenção e 
concentração; e não tinham realizado terapia fonoaudiológica previamente. 
Resultados: O desempenho dos grupos não diferiu no subteste de comunicação 
expressiva da Bayley III. Conclusão: Não houve diferença estatística entre os 
grupos ao comparar o desempenho de pré-escolares nascidos prematuros e a 
termo no subteste de comunicação expressiva da escala de linguagem da Bayley 
III no segundo ano de vida. 

 
 
Palavras-chave: Pré-escolar.Pré-termo.Desenvolvimento da linguagem.Testes 

de linguagem 

TITLE: Expressive communication of term and preterm preschoolers during the 

second year of life 

Abstract 

Introduction: Preterm birth is that which occurs before completing 37 weeks of 
gestation. Prematurity is described as an important risk factor for child 
development, which can trigger changes in the linguistic profile of these children. 
Objective: To compare the performance of preterm and full-term preschoolers in 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1321 

 

the expressive communication subtest of the Bayley III language scale. 
Methodology: This is a cross-sectional, descriptive, case-control study in which 
36 pre-school children born prematurely and 27 born at term were assessed in 
relation to language development by the Bayley III subtest. Preschoolers 
between 18 and 36 months of chronological age were considered; with no 
syndromes or genetic, sensory, neurological, auditory or visual changes, do not 
use medication that interferes with memory, attention and concentration; and had 
not previously undergone speech therapy. Results: The groups' performance did 
not differ in the expressive communication subtest of Bayley III. Conclusion: 
There was no statistical difference between the groups when comparing the 
performance of preterm and full-term preschoolers in the expressive 
communication subtest of the Bayley III language scale in the second year of life. 
 
Keywords: Preterm Infants.Language Development.Child, Preschool.Language 

Tests 
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TÍTULO: Avaliação do efeito do mandacaru (Cereus jamacaru P.) nos 

parâmetros macroscópicos da inflamação intestinal em ratos 

Resumo 

O mandacaru (Cereus jamacaru P.) é espécie da vegetação da caatinga (família 
Cactaceae) da região Semiárida do Nordeste e norte de Minas Gerais. Estudos 
tem mostrado a atividade antioxidante, hipercolesterolêmica e anti-inflamatória 
do mandacaru, reduzindo as chances do desenvolvimento de doenças crônicas 
não transmissíveis. O presente estudo objetivou analisar uma resposta sobre 
experimentos animais a partir da inserção do mandacaru em sua dieta, no 
entanto devido ao período de suspensão das atividades o projeto com a temática 
de síndrome metabólica não pode ser desenvolvido, e sim com o foco na 
inflamação intestinal, em que o modelo já estava mais consolidado pelo grupo 
de pesquisa. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética no Uso Animal para os 
experimentos de inflamação intestinal e síndrome metabólica. Foram utilizados 
ratos machos Wistar ao Biotério Central da UFRN. 40 ratos adultos (10 
semanas), divididos em 5 grupos, controle negativo, controle positivo e 
tratamentos com 50, 100 e 200 mg/Kg de extrato de mandacaru. Durante o 
experimento foi acompanhado o ganho de peso, e consumo da ração. Após a 
eutanásia foi avaliado o escore macroscópico e a relação peso/longitude. O 
estudo se encontra em fase de desenvolvimento onde outras análises serão 
realizadas, neste sentido não há resultados significativos quanto a avaliação do 
efeito do mandacaru (Cereus jamacaru P.) tanto na inflamação intestinal como 
na melhora da síndrome metabólica em ratos. 

 
Palavras-chave: Mandacaru (Cereus jamacaru P.); Inflamação Intestinal; 

Síndrome metabó 

TITLE: Evaluation of the effect of mandacaru fruit juice (Cereus jamacaru P.) on 

the improvement of metabolic syndrome in rats 

Abstract 

The mandacaru fruit (Cereus jamacaru P.) is a species of the caatinga vegetation 
(family Cactaceae) that grows vertically. Native plant, very resistant, found in 
stony soils, but that beautify the semi-arid region of the Northeast and north of 
Minas Gerais. It has white blooms and large, reddish fruits with white pulp 
provided with many tasteless but edible seeds. The present study aimed to 
analyze a positive response about animal experiments from the insertion of 
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mandacaru in their diet, however due to the period of suspension of activities the 
project with the theme of metabolic syndrome cannot be developed, but with a 
focus on inflammation intestinal, in which the model was already more 
consolidated by the research group. The project was approved by the Animal Use 
Ethics Committee for experiments on intestinal inflammation and metabolic 
syndrome. Male Wistar rats were used at the Central Vivarium of UFRN. 40 adult 
rats (10 weeks), divided into 5 groups, negative control, positive control and 
treatments with 50, 100 and 200 mg / kg of mandacaru extract. During the 
experiment, weight gain and feed consumption were monitored. After euthanasia, 
the macroscopic score and the weight / longitude ratio were evaluated. The study 
is in the development phase where other analyzes will be carried out. In this 
sense, there are no significant results regarding the evaluation of the effect of 
mandacaru (Cereus jamacaru P.) both in intestinal inflammation and in the 
improvement of the meta 
 
Keywords: Mandacaru (Cereus jamacaru P.); Intestinal inflammation; Metabolic 

syn 
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TÍTULO: Intervenções de saúde mental na prevenção de bullying utilizadas no 

contexto escolar com adolescentes 

Resumo 

Objetivo: identificar as ações dos enfermeiros e suas intervenções na prevenção 
do bullying no contexto escolar com adolescentes. Método: Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura nas bases de dados Web of Science, Pubmed- 
Medline, LILACS, Scopus e Science Direct. Os descritores utilizados foram: 
“Teenagers’’. ‘’Bullying’’ e ‘’Nursing’’ em diferentes cruzamentos com o operador 
booleano AND. Resultados: A amostra final foi composta por 8 estudos. Neles 
identificou-se que as principais ações de combate ao bullying são as educativas, 
com intuito de promover melhorias cognitivas, afetivas e sociais entre os 
adolescentes. Entre as atividades têm-se: reuniões, treinamentos, elaboração de 
programas e intervenções em grupo anti-bullying escolar. Conclusão: O estudo 
revela que as intervenções de enfermagem no combate ao bullying no contexto 
escolar, contribui na sua prevenção e estimula ao adolescente a conviver em um 
ambiente escolar livre de atos de violência. 
 
Palavras-chave: Adolescentes; Bullying; Enfermagem 

TITLE: NURSING ACTIONS IN THE FIGHT AGAINST BULLYING 

Abstract 

Objective: to identify nurses' actions and interventions in preventing bullying in 
the school context with adolescents. Method: This is an integrative literature 
review in the Web of Science, Pubmed-Medline, LILACS, Scopus and Science 
Direct databases. The descriptors used were: “Teenagers’ ’. ‘’ Bullying ’’ and ‘‘ 
Nursing ’’ at different intersections with the Boolean operator AND. Results: The 
final sample was composed of 8 studies. In them, it was identified that the main 
actions to combat bullying are educational, in order to promote cognitive, affective 
and social improvements among adolescents. Among the activities are: 
meetings, training, program design and interventions in school anti-bullying 
groups. Conclusion: The study reveals that nursing interventions to combat 
bullying in the school context, contribute to its prevention and encourage 
adolescents to live in a school environment free from acts of violence. 
 
Keywords: Teenagers; Bullying; Nursing. 
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TÍTULO: Perfil do consumo de alimentos de trabalhadores da indústria do RN 

cadastradas no PAT 

Resumo 

 

O Programa de Alimentação do Trabalhador foi criado com objetivo de melhorar 
a qualidade de vida dos trabalhadores por meio da oferta de uma alimentação 
saudável e equilibrada no ambiente de trabalho. Contudo estudos que visam 
avaliar o programa têm demonstrado inadequações na alimentação ofertada, o 
que pode vir a ocasionar o surgimento e/ou agravamento de sobrepeso e 
obesidade. Diante disso, o presente trabalho tem como principal objetivo avaliar 
o consumo alimentar de trabalhadores vinculados a empresas cadastradas no 
PAT. Para tanto, foi realizado um estudo observacional, transversal, de natureza 
quantitativa, com coleta prospectiva de dados e com base numa amostra 
aleatória probabilística do grupo de trabalhadores e de subsetores da indústria 
de transformação de grande porte do RN. Foram obtidos dados biodemográficos 
e socioeconômicos, além das informações referentes ao consumo alimentar de 
um dia da semana, por meio de recordatório de 24h. Todas as informações foram 
tabuladas e os dados do consumo alimentar convertidos de medidas caseiras a 
quantidades em gramas e mililitros para análise do valor nutricional das 
refeições, usando-se como referência a Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos (TACO). De acordo com os resultados obtidos, faz-se necessária a 
implementação de estratégias voltadas para um planejamento e implementação 
de cardápios adequados ao perfil epidemiológico da clientela, buscando a 
promoção e proteção à saúde da população. 

 
 
Palavras-chave: PAT; consumo alimentar; trabalhadores; indústrias; EAN 

TITLE: Food consumption profile of RN industry workers registered in the WFP 

Abstract 

The Workers' Food Program was created with the objective of improving the 
quality of life of workers by offering a healthy and balanced diet in the work 
environment. However, studies that aim to evaluate the program have shown 
inadequacies in the offered food, which may cause the appearance and / or 
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aggravation of overweight and obesity. Therefore, the present work has as main 
objective to evaluate the food consumption of workers linked to companies 
registered in PAT. To this end, an observational, cross-sectional, quantitative 
study was conducted, with prospective data collection and based on a 
probabilistic random sample from the group of workers and sub-sectors of the 
large manufacturing industry in RN. Biodemographic and socioeconomic data 
were obtained, in addition to information regarding food consumption on a day of 
the week, through a 24-hour recall. All information was tabulated and data on 
food consumption converted from homemade measures to quantities in grams 
and milliliters to analyze the nutritional value of meals, using the Brazilian Food 
Composition Table (TACO) as a reference. According to the results obtained, it 
is necessary to implement strategies aimed at planning and implementing menus 
appropriate to the epidemiological profile of the clientele, seeking to promote and 
protect the health of the population. 

 
Keywords: WFP; food consumption; workers; industries; FNE 
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TÍTULO: ESTUDO DA ENERGIA DISPONÍVEL ORIUNDA DA BIOMASSA 

LENHOSA E DA PORCENTAGEM DE CARBONO ALOCADO EM ÁREA SOB 

MANEJO FLORESTAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

Os desafios da sustentabilidade aos ecossistemas permeiam críticos embates 
sociais pelos conflitos entre as partes interessadas, econômico e 
desenvolvimento tecnológico e ambiental na resiliente interações ecossistêmicas 
para fontes de matérias-primas. A utilização da madeira pela humanidade 
acompanha desde a produção de ferramentas e instrumentos, construções civis 
e navais e fonte de energia. O desenvolvimento de técnicas de manejo concilia 
a sustentabilidade no usufruto do recurso consciente para demanda atual e 
futuras gerações através do manejo florestal sustentável em consonância 
silvicultural, ecológica e resiliência ambiental.Diante a versatilidade da aplicação 
madeireira a geração de energia através da combustão da biomassa destaca-se 
diante os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nos quesitos ao acesso a 
energia limpa e sustentável, indústria e inovação devido a novas tecnologias de 
fornos mais eficientes e ação global contra a mudança do clima pela redução de 
combustíveis fósseis principalmente (PNUD, 2015).Nesse estudo teve por 
objetivo analisar a capacidade energética da biomassa florestal da caatinga em 
um talhão no município de João Câmara em manejo florestal sustentável no 
estado do Rio Grande do Norte. Foram lançadas 8 parcelas aleatórias de 
unidades amostrais 20 x 20m para representação da área, identificação de 
espécies e seleção de indivíduos para estudos na quantificação de biomassa, 
em peso úmido, densidade básica, umidade e poder calorífico. 
 
Palavras-chave: energia renovável, caatinga potiguar, exploração madeireira 

TITLE: Influence of localization by forestry specimens potiguar caatinga woody 

exploration on renewable energy and wood production 

Abstract 

The ecossistems challenge of sustainable shots critical shocks social embates 
by conflicts between stakeholders, in economic aquisitions, implantation and 
tecnology development and distribuition ambiental of particular and sensibility 
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fields ecossistems interation for stuff source. The utilization of wood by the 
humanity have been growth since tools and implemente confections, constructive 
naval and civilian and energy source.the development of managament 
techniques arrange the sustainable on the usufruct of conscious source for actual 
and futures request generations trhough forestry management in silvicultural, 
ecologycal and ambiental relisience. Against woody aplication versatility the 
power generation by biomass highlights on the Sustainable Develepoment 
Objectives on clean energy acess sustainable, industry and inovation by new 
teconologies more eficiente and global action mainly versus climate changes thus 
fóssil combustible reduction (PNUD, 2015).This study analise matches of forestry 
biomass energetic capacity of the caatinga into farm field Fazenda Poço de Milhã 
on João Câmara district at sustainable forestry managament on Rio Grande do 
Norte State. It was ploted 8 units 20m x 20m randomly allocate for better 
representatives specimens and individuals selections for quantification study on 
biomass in wet wight, basic density, himidity and calorific power. 
 
Keywords: renewable energy, caatinga potiguar, wood exploration 
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TÍTULO: Tecnologia educativa sobre raciocínio diagnóstico em enfermagem: 

uma análise de sua eficácia 

Resumo 

 

Introdução: O ensino de enfermagem deve estimular o pensamento crítico-
reflexivo no discente desde o início da graduação. Objetivo: mensurar o 
raciocínio diagnóstico dos discentes de graduação de enfermagem antes e após 
o uso de uma tecnologia educativa. Metodologia: Trata-se de um estudo 
experimental, quantitativo, randomizado, com aplicação de uma tecnologia 
envolvendo a simulação clínica e o mapa conceitual, com 35 discentes do curso 
de Enfermagem de uma Universidade Federal do Nordeste do Brasil. 
Resultados: O grupo controle não apresentou diferença na média do pré e pós-
teste. O grupo experimental, após aplicação da referida tecnologia, apresentou 
uma média maior no pós-teste. Conclusão: A tecnologia educativa contribuiu na 
melhoria do processo de aprendizagem do raciocínio diagnóstico do discente. 
Assim, espera-se que novas tecnologias sejam desenvolvidas e testadas em 
outras realidades. 

 
 
Palavras-chave: Educação em Enfermagem; Diagnósticos de Enfermagem; 

Simulação 

TITLE: EDUCATIONAL TECHNOLOGY ABOUT DIAGNOSTIC REASONING IN 

NURSING: AN ANALYSIS OF ITS EFFECTIVENESS 

Abstract 

 

Introduction: Nursing education should stimulate critical-reflective thinking in 
students since the beginning of graduation. Objective: to measure the diagnostic 
reasoning of undergraduate nursing students before and after the use of an 
educational technology. Methodology: This is an experimental, quantitative, 
randomized study, with the application of a technology involving clinical 
simulation and conceptual map, with 35 students of the nursing course at Federal 
University of Northeast-Brazil. Results: The control group showed no difference 
in the mean of the pre and post-test. The experimental group, after applying this 
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technology, had a higher average in the post-test. Conclusion: The educational 
technology contributed to the improvement of the learning process of the 
student's diagnostic reasoning. Thus, it is expected that new technologies will be 
developed and tested in other realities. 

 
 
Keywords: Nursing Education; Nursing Diagnoses; Simulation. 
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TÍTULO: Identificação de tripanossomatídeos em triatomíneos no estado do Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

Os genes de rDNA são bons marcadores filogenéticos, sendo as sequências da 
subunidade SSU em tripanossomatídeos as mais utilizadas. Neste trabalho, a 
presença do gene 18S rRNA foi avaliada em amostras de conteúdo intestinal de 
triatomíneos com infecção por Trypanosoma cruzi previamente conhecida e 
capturados em diversas mesorregiões do Rio Grande do Norte (RN). A PCR do 
gene 18S rRNA tipo nested que amplificou um fragmento de ~ 780 pares de 
bases e em seguida os amplicons foram para o sequenciamento tipo sanger. Os 
resultados revelam que a PCR foi positiva em 18/47 amostras, e o 
sequenciamento foi realizado em duas das amostras de Triatoma brasiliensis 
(CA 100-102Tb e ACA 23Tb) e o controle positivo (RN02). A amostra CA 100-
102Tb obteve como parâmetros relativos à sequência forward e reverse, 
respectivamente, identidade (91,57% e 97,43%), Max/Total Score (857/857 e 
1007/1007), Query Coverage (99% e 98%), e E value (0.0) para ambos, para T. 
cruzi DTU I. O controle positivo RN02 obteve para as sequências forward e 
reverse, respectivamente, identidade (99,32% e 99,83%), Max/Total Score 
(1072/1072 e 1081/1081), e E value (0.0) e Query Coverage (99%) para ambos, 
para o T.cruzi DTU III. Esses resultados revelam um processo bem-sucedido, 
com ótima qualidade do alinhamento, corroborando a presença do T. cruzi na 
área de estudo por meio de uma técnica de identificação mais sensível e precisa. 
Assim, a técnica vai auxiliar na compreensão da epidemiologia da doença de 
Chagas no RN. 
 
Palavras-chave: Triatoma brasiliensis.Trypanosoma cruzi.Discrete Typing Units. 

TITLE: Trypanosomatids identification in triatomines at the state of Rio Grande 

do Norte 

Abstract 

 

The rDNA genes are good phylogenetic markers, with the SSU subunit 
sequences in trypanosomatids being the most used. In this work, the presence 
of the 18S rRNA gene was evaluated in samples of intestinal contents of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1332 

 

triatomines with infection by Trypanosoma cruzi previously known and captured 
in several mesoregions of Rio Grande do Norte (RN). The PCR of the nested 18S 
rRNA gene that amplified a ~ 780 base pair fragment and then amplicons went 
to sanger-like sequencing. The results reveal that the PCR was positive in 18/47 
samples, and the sequencing was performed in two of the samples of Triatoma 
brasiliensis (CA 100-102Tb and ACA 23Tb) and the positive control (RN02). The 
CA 100-102Tb sample obtained as parameters related to the forward and reverse 
sequence, respectively, identity (91.57% and 97.43%), Max / Total Score 
(857/857 and 1007/1007), Query Coverage (99% and 98%), and E value (0.0) for 
both, for T. cruzi DTU I. The positive control RN02 obtained for the forward and 
reverse sequences, respectively, identity (99.32% and 99.83%), Max / Total 
Score (1072/1072 and 1081/1081), and E value (0.0) and Query Coverage (99%) 
for both, for the T. cruzi DTU III. These results reveal a successful process, with 
excellent alignment quality, corroborating the presence of T. cruzi in the study 
area through a more sensitive and accurate identification technique. Thus, the 
technique will assist in understanding the epidemiology of Chagas' disease in RN 
state. 

 
 
Keywords: Triatoma brasiliensis.Trypanosoma cruzi.Discrete Typing Units. 
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TÍTULO: Imageamento de cálcio como estratégia para identificação de subtipos 

neuronais do córtex auditivo envolvidos na percepção do zumbido induzido por 

ruído em camundongos. 

Resumo 

 

O zumbido é a percepção de um som na ausência de estímulo externo, uma 
condição que se apresenta de forma crônica em pelo menos 15% da população 
e promove uma série de incômodos, podendo desencadear quadros de 
ansiedade e depressão. Apesar de uma grande heterogeneidade, o zumbido 
induzido por ruído já possui alguns de seus mecanismos de geração no núcleo 
coclear dorsal (DCN) bem estabelecidos, os quais são atividade espontânea e 
sincronia aumentadas das células fusiformes. O aumento da atividade 
espontânea já tem sido relatado em áreas superiores da via auditiva, como 
colículo inferior (IC), núcleo geniculado medial (MGB) e córtex auditivo primário 
(A1), sendo este último responsável pela percepção do zumbido. Este trabalho 
demonstra a capacidade de aferir indiretamente a atividade de neurônios em 
fatias frescas de cérebro utilizando indicadores de cálcio geneticamente 
codificados, o GCaMP6f, enfatizando a avaliação dos diferentes subtipos 
neuronais presentes no córtex auditivo primário e como a atividade destes é 
afetada em camundongos com zumbido induzido por ruído. 

 
 
Palavras-chave: Zumbido; Subtipos neuronais; Imageamento de cálcio. 

TITLE: Calcium imaging as a strategy to identify auditory neuronal classes 

involved in mice with noise-induced tinnitus 

Abstract 

 

Tinnitus is the perception of a sound in the absence of external stimuli, a condition 
that occurs chronically in at least 15% of the population and promotes a series of 
discomfort, which can trigger anxiety and depression. Despite a great 
heterogeneity, noise-induced tinnitus already has some of its generation 
mechanisms in the dorsal cochlear nucleus (DCN) well established, which are 
spontaneous activity and increased synchrony of fusiform cells. The increase in 
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spontaneous activity has already been reported in upper areas of the auditory 
pathway, such as the inferior colliculus (CI), medial geniculate nucleus (MGB) 
and primary auditory cortex (A1), the latter being responsible for the perception 
of tinnitus. This work demonstrates the ability to indirectly measure the activity of 
neurons in fresh brain slices using genetically encoded calcium indicators, the 
GCaMP6f, emphasizing the assessment of different neuronal subtypes present 
in the primary auditory cortex and how their activity is affected in mice with tinnitus 
noise induced. 

 
 
Keywords: Tinnitus; neuronal sub-types; calcium imaging. 
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TÍTULO: O AQUECIMENTO GLOBAL E A VIDA EM RISCO: UMA 

PROBLEMATIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO CIENTÍFICO DE 

ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Resumo 

Apesar do negacionismo em relação ao Aquecimento Global, as teorias 
majoritárias sustentam a ocorrência de um fenômeno global de aumento da 
temperatura da terra e relacionam esse fenômeno às ações humanas. A 
educação formal se apresenta como espaço propício à discussão de temas 
socialmente controversos e à apropriação de conceitos científicos. Nesse 
contexto, este trabalho objetiva verificar a aprendizagem de discentes do ensino 
básico em torno do tema, por meio da identificação da apropriação de conceitos 
científicos a partir da sequência didática de ensino: “O Aquecimento Global e a 
Vida em Risco: Fato ou Fake?”. A sequência foi desenvolvida no âmbito da 
disciplina de ciências, em duas turmas de 8º ano do ensino básico, por meio de 
ensino remoto, em uma instituição de ensino privada, localizada em Natal, no 
Rio Grande do Norte, Brasil. Para tanto, foi utilizada uma estratégia de ensino 
por investigação (IBSE, “Inquiry Based Science Education”), baseada no modelo 
de ensino dos 7E desenvolvido pelo projeto IRRESISTIBLE (IIR),“A Investigação 
e Inovação Responsáveis em Sala de Aula” (Reis e Galvão, 2016), numa 
perspectiva para o letramento científico. A análise dos dados permitiu identificar 
que lacunas, equívocos, imprecisões e inseguranças, em relação aos conceitos 
científicos associados ao tema de estudo, começaram a ser solucionados com a 
aplicação da sequência didática. 
 
Palavras-chave: Aumento de Temperatura. Ações Humanas. Seres vivos. 

Ensino. Ciências. 

TITLE: GLOBAL WARMING AND LIFE AT RISK: A PROBLEMATIZATION IN 

THE PERSPECTIVE OF SCIENTIFIC LETTERING OF STUDENTS IN THE 

FINAL YEARS OF FUNDAMENTAL EDUCATION 

Abstract 

Despite all denial in regards to global warming, most theories have supported the 
occurrence of a global phenomenon characterized by rising temperatures, and 
linked such phenomenon to certain human actions. Formal education is a 
conducive space to foster discussion on socially controversial themes and 
analyze the adequacy of scientific concepts. This study aims to appraise the 
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knowledge of elementary school children on global warming by assessing the 
adequacy of scientific concepts when applying the following didactic teaching 
sequence: “Global Warming and Endangered Life: Fact or Fake?". The sequence 
was developed within the scope of a course in Sciences in two classes of the 8th 
year of basic education. Remote teaching was delivered in a private school, 
located in Natal, a city in the Brazilian state of Rio Grande do Norte. A research 
teaching strategy (IBSE, “Inquiry Based Science Education”) was used according 
to the 7E teaching model developed by the IRRESISTIBLE (IIR) project, 
“Responsible Research and Innovation in the Classroom” (Reis and Galvao, 
2016), in a scientific literacy perspective. The data analysis identified gaps, 
mistakes, inaccuracies, and lack of confidence in relation to the scientific 
concepts when solved by using the aforementioned didactic sequence. 

 
Keywords: Temperature increase. Human Actions. Living beings. Teaching. 

Science 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS 

ASSISTENCIAIS EM HOSPITAIS BRASILEIROS 

Resumo 

A Segurança do Paciente é uma dimensão da qualidade dos cuidados de saúde 
que tem recebido destaque por recentes estudos epidemiológicos revelarem o 
impacto dos problemas de riscos desnecessários em serviços de saúde, em 
âmbito mundial. Recomenda-se que os serviços de saúde implantem práticas de 
gestão de riscos e de gestão da qualidade, visando melhorar os indicadores de 
SP. Assim, notou-se a importância de um estudo que descrevesse o grau de 
implantação da gestão de riscos assistenciais em hospitais do Brasil. Trata-se 
de um estudo observacional com coleta de dados de fonte secundária. O 
instrumento de coleta de dados foi um Questionário desenvolvido em parceria 
entre instituições de educação e saúde, aplicado em 52 hospitais de 19 estados 
do Brasil que obedeciam aos critérios de inclusão e exclusão. Entre os hospitais 
avaliados, 71,2% possuem gestão da qualidade e 61,5% possuem gerência de 
riscos. Observou-se que as instituições avaliadas apresentavam 74% dos itens 
de estrutura para o gerenciamento de riscos. Em relação aos processos, 
verificou-se que as instituições apresentam 58,5% dos itens essenciais. Dos 
itens associados à integração dos processos de gestão de riscos, apenas 50,0% 
das instituições avaliadas realizaram o ciclo completo de gestão de riscos ou 
clico de melhoria da qualidade, focado na SP, nos últimos 12 meses. Os 
resultados indicam que média de implantação da gestão de riscos assistenciais 
é de 63,5%. 
 
Palavras-chave: Gestão de riscos; segurança do paciente; gestão da qualidade. 

TITLE: ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION OF ASSISTANCE RISK 

MANAGEMENT IN BRAZILIAN HOSPITALS 

Abstract 

Patient Safety is a dimension of health care quality that has been highlighted by 
recent epidemiological studies reveal the impact of the problems of unnecessary 
risks on health services worldwide. It is recommended that health services 
implement risk management and quality management practices in order to 
improve PS indicators. Thus, the importance of a study that described the 
implantation degree of assistant risk management in hospitals in Brazil was 
noted. This is an observational study with data collection from secondary source. 
The data collection instrument was a quiz developed in partnership between 
education and health institutions, applied in 52 hospitals in 19 states of Brazil for 
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the selection of integration and exclusion. Among the evaluated hospitals, 71.2% 
have quality management and 61.5% have risk management. Accounting 
statistics were 74% of the risk management framework items. Regarding the 
processes, it was found that the evaluated institutions presented 58.5% of 
essential items. The item was included in the risk formation courses, only 50.0% 
of the evaluated institutions performed the complete cycle of quality improvement 
of the test, focused on SP, in the last 12 months. The results indicate that the 
average investment is 63.5%. Keywords: Risk management, patient safety, 
quality management. 
 
Keywords: Risk management; patient safety; quality management. 
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TÍTULO: Treinamento aeróbio e aptidão física em adolescentes escolares: qual 

a efetividade? 

Resumo 

O sedentarismo e o aumento da obesidade na adolescência têm crescido 
consideravelmente, e a escola é um dos contextos importantes para trabalhar 
aspectos relacionados às mudanças de comportamento saudáveis dos 
adolescentes. O projeto, integra o Programa AME: Atitude, Movimento e 
Escolhas para uma vida saudável, teve o objetivo avaliar a efetividade de um 
programa de treinamento aeróbio na aptidão física relacionada à saúde de 
adolescentes. Estudo do tipo Ensaio Clínico Randomizado composto por 4 
etapas. A amostra envolveu adolescentes do sexo masculino, entre 12 a 15 
anos, matriculados do 7º ao 9º ano, na rede pública de ensino de Natal/RN. As 
etapas do projeto são: Etapa 1 Submissão do comitê de ética e registro de 
ensaios clínicos; Etapa 2 Elaboração de estudos de Revisão Sistemática; Etapa 
3 Formação de professores e Etapa 4 Execução da intervenção. A Etapa 1 
concluída com êxito. Etapa 2 foram dois protocolos de Revisão Sistemática e 
Metanálise registrados no site do PROSPERO, além de três artigos publicados. 
Etapa 3 Contou a participação de um professor convidado, que possui expertise 
na temática. Etapa 4, devido a pandemia da COVID-19 não pode ser realizada. 
No entanto, foi desenvolvido um aplicativo para agilizar as coletas de dados. A 
partir da produção científica desenvolvida observou-se a relevância de trabalhar 
aspectos relacionados à educação em saúde com foco na prevenção aos hábitos 
deletérios como sedentarismo e alimentação inadequada na fase da 
adolescência. 
 
Palavras-chave: Revisão Sistemática; Atividade Motora; Comportamento 

Sedentário. 

TITLE: EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF AN AEROBIC TRAINING 

PROGRAM IN PHYSICAL FITNESS RELATED TO THE HEALTH OF SCHOOL 

ADOLESCENTS 

Abstract 

Sedentary lifestyle and increasing obesity in adolescence have grown 
considerably, and school is one of the important contexts for working on aspects 
related to healthy behavior changes in adolescents. The project, part of the AME 
Program: Attitude, Movement and Choices for a healthy life, aimed to evaluate 
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the effectiveness of an aerobic training program in physical fitness related to the 
health of adolescents. Randomized Clinical Trial type study composed of 4 steps. 
The sample involved male adolescents, between 12 and 15 years old, enrolled 
from the 7th to the 9th grade, in the public school system in Natal / RN. The 
stages of the project are: Stage 1 Submission of the ethics committee and 
registration of clinical trials; Stage 2 Preparation of systematic review studies; 
Stage 3 Teacher training and Stage 4 Execution of the intervention. Step 1 
completed successfully. Step 2 were two protocols for systematic review and 
meta-analysis registered on the PROSPERO website, in addition to three 
published articles. Stage 3 He counted on the participation of a guest professor, 
who has expertise in the theme. Step 4, due to the COVID-19 pandemic cannot 
be carried out. However, an application was developed to streamline data 
collection. Based on the scientific production developed, it was observed the 
relevance of working on aspects related to health education with a focus on 
preventing harmful habits such as physical inactivity and inadequate nutrition in 
the adolescence phase. 
 
Keywords: Systematic Review; Motor Activity; Sedentary Behavior. 
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TÍTULO: Biometria de gralha-cancã Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) na 

caatinga da Floresta Nacional de Açu, RN. 

Resumo 

 

A gralha-cancã (Cyanocorax cyanopogon) é um passeriforme encontrado no 
semiárido nordestino, como a caatinga da Floresta Nacional de Açu (Flona – 
Açu), RN, que foi nossa área de estudo. Este trabalho tem os objetivos de: 1) 
compilar dados biométricos para somar à literatura sobre a espécie; 2) comparar 
dados da literatura existente com os dados obtidos. Realizamos captura, 
marcação e medição de 57 indivíduos de C. cyanopogon no período de 
setembro/2018 a fevereiro/2020. Utilizamos redes-de-neblina distribuídas na 
sede e em trilhas próximas a ela, além de arapucas com isca. Realizamos uma 
análise descritiva dos dados utilizando o R Core Team (2013), com o qual 
obtivemos as médias, medianas e quartis das medidas coletadas e verificamos 
a correlação entre elas. Dos resultados obtidos, comparamos com a literatura 
existente apenas as medidas de peso, pois, apesar de termos diversos estudos 
comportamentais e cognitivos para a espécie, dados sobre sua biometria são 
escassos. Nossa média de peso para C. cyanopogon foi de 96,1 g, mostrando-
se menor que a média relatada na literatura. Isto se dá provavelmente pelo fato 
de que a quantidade de indivíduos amostrados nas referências às quais tivemos 
acesso foi pequena. Em contraposição, nossos dados contribuem com uma 
amostragem mais robusta para esta espécie. Assim, esta pesquisa vem somar 
esse tema carente de dados de modo a descrever de forma mais precisa a 
espécie, o que pode auxiliar futuras pesquisas com gralhas-cancã. 

 
 
Palavras-chave: Cyanocorax cyanopogon. Medidas biométricas. Caatinga. 

Ornitologia. 

TITLE: Biometrics of White-Naped Jay Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) in 

the caatinga of the National Forest of Açu, RN 

Abstract 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1342 

 

The White-Naped Jay (Cyanocorax cyanopogon) is a passerine found in the 
Brazilian Northeastern semiarid, such as the caatinga of the Açu National Forest 
(Flona - Açu), RN, which was our study area. This work aims to: 1) compile 
biometric data to contribute to the literature on the species; 2) compare data from 
the existing literature to the collected data. We performed the capture, ringing 
and measurement of 57 individuals of C. cyanopogon in the period from 
September/2018 to February/2020. We used mist-nets distributed at Flona’s 
headquarters and on nearby trails, as well as bait traps. We performed a 
descriptive statistical analysis of the data using the R Core Team (2013), with 
which we obtained the averages, medians and quartiles of the obtained 
measurements and verified the correlation between them. From the results 
obtained, we compared only measurements of weight with the ones in the existing 
literature, because despite having several behavioral and cognitive studies for 
the species, data on its biometrics are scarce. The birds’ average weight was 
96.1 g, which is lower than the average reported in the literature. The difference 
found between the two averages might be due to the statistical fluctuations 
related to the scarcity of the reported data in the literature in comparison to our 
more robust sampling. Thus, we expect that this research fills gaps in the 
description of the species, which may help future research on the White-Naped 
Jay. 

 
 
  
 
Keywords: Cyanocorax cyanopogon. Biometric measurements. Caatinga. 

Ornithology. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1343 

 

CÓDIGO: SB1479 

AUTOR: FERNANDA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: KARLA MORGANNA PEREIRA PINTO DE MENDONCA 

 

 

TÍTULO: PERCEPÇÃO DO CONTROLE CLÍNICO DA ASMA DE 

ADOLESCENTES E PAIS/CUIDADORES 

Resumo 

Introdução: A asma é uma doença crônica caracterizada pela inflamação das 
vias aéreas. Dentre outros sintomas, provoca sibilos, falta de ar, tosse e 
desconforto torácico. O controle clínico reflete a intensidade com a qual as 
manifestações da doença podem ser suprimidas, sendo um importante indicador 
do manejo da asma. A diferença na percepção do estado da doença entre pais 
e filhos interfere diretamente nas características limitantes da asma e no manejo 
adequado da doença. Objetivo: avaliar a relação entre a percepção do controle 
clínico da asma de adolescentes e seus pais/cuidadores. Métodos: foram 
avliados 84 participantes, sendo 42 deles adolescentes com asma, com idade 
entre 12 e 19 anos e os demais, seus respectivos pais/cuidadores. A avaliação 
do controle clínico foi feita por meio dos questionários Pediatric Asthma Control 
and Communication Instrument (PACCI) e o Asthma Control Test (ACT). Os 
dados foram analisados através do Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versão 22.0.Resultados: O questionário ACT, quando relacionado ao 
questionário PACCI – soma do score, gerou um p-valor de 0,03 e um r = -0,34 
Conclusão: A percepção dos pais difere da percepção de seus filhos 
adolescentes quanto ao controle clínico da asma. 
 
Palavras-chave: Asma, Controle Clínico, Percepção, Adolecentes 

TITLE: PERCEPTION OF ASTHMA CLINICAL CONTROL IN ADOLESCENTS 

AND PARENTS / CAREGIVERS 

Abstract 

Introduction: Asthma is a chronic disease characterized by inflammation of the 
airways. Among other symptoms, it causes wheezing, shortness of breath, cough 
and chest discomfort. Clinical control reflects the intensity with which the 
manifestations of the disease can be suppressed, being an important indicator of 
asthma management. The difference in the perception of the state of the disease 
between parents and children directly interferes in the limiting characteristics of 
asthma and in the appropriate management of the disease. Objective: to evaluate 
the relationship between the perception of clinical control of asthma among 
adolescents and their parents / caregivers. Methods: 84 participants were 
assessed, 42 of them are adolescents with asthma, aged between 12 and 19 
years old and the others, their respective parents / caregivers. The evaluation of 
clinical control was performed using the Pediatric Asthma Control and 
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Communication Instrument (PACCI) and Asthma Control Test (ACT) 
questionnaires. The data were analyzed using the Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) version 22.0.Results: When the ACT questionnaire, 
when related to the PACCI questionnaire - sum of the score, generated a p value 
of 0.03 and an r = -0.34 Conclusion: Parents 'perceptions differ from their 
adolescents' perceptions of clinical control of asthma. 
 
Keywords: Asthma, Clinical Control, Perception, Adolescents 
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TÍTULO: Influência das variáveis familiares e ambientais no desenvolvimento 

das habilidades narrativas em pré-escolares em desenvolvimento típico nascidos 

no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

Objetivo: Investigar a influência de variáveis familiares e ambientais no 
desenvolvimento das habilidades narrativas em crianças nascidas no Rio 
Grande do Norte. 

 

Método: Participaram dessa pesquisa 39 pré-escolares pertencentes à faixa 
etária de 4 a 6 anos, de ambos os sexos, com desenvolvimento típico de 
linguagem e matriculadas em instituição de ensino infantil vinculada à 
Universidade. Inicialmente, os pais que concordaram com a participação no 
estudo responderam a um breve questionário a respeito do desenvolvimento 
infantil e práticas familiares e ao questionário de classificação socioeconômica 
da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Para avaliação da 
narrativa foi utilizado o livro “Frog, where are you?”, que é composto por 25 cenas 
em preto e branco, sem escrita e dispostas em sequência lógica. Foi solicitado 
que o participante explorasse as páginas e depois narrasse uma história com 
base no livro em mãos. 

 

Resultados: Não houve relação entre o desenvolvimento de habilidades 
narrativas e fatores familiares e ambientais. 

 

Conclusão: Ainda é necessário que se amplie as pesquisas sobre o tema no Rio 
Grande do Norte, ampliando a população estudada e buscando ambientes com 
maior variabilidade socioeconômica. 
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Palavras-chave: Linguagem - Linguagem Infantil - Pré-escolares - Relações 

Familiares. 

TITLE: Influence of the family and the environmental variables on the 

development of narrative skills in typical developing preschoolers born in Rio 

Grande do Norte. 

Abstract 

Purpose: To investigate the influence of the family and the environmental 
variables on the development of narrative skills in children born in Rio Grande do 
Norte. 

 

Methods: Participated in this research39 preschoolers from the age group of 4 to 
6 years old, of both sexes, with typical language development and registered in 
a child education institution linked to the University participated in this research. 
Initially, the parents who agreed to participate in the study answered a brief 
questionnaire about their child development, their family practices and the 
socioeconomic classification questionnaire of the Brazilian Association of 
Research Companies (ABEP). For the evaluation of the narrative, the book “Frog, 
where are you?” Was used, which consists of 25 scenes in black and white, 
without writing and arranged in a logical sequence. The participant was asked to 
explore the pages and then tell a story based on the book in hand. 

 

Results: There was no connection between the development of narrative skills 
and family and environmental factors. 

 

Conclusion: It is still necessary to expand research on the topic in Rio Grande do 
Norte, expanding the population studied and seeking environments with greater 
socioeconomic variability. 

 
Keywords: Language - Child Language - Preschoolers - Family Relations. 
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TÍTULO: Estabelecimento de Procedimentos Operacionais Padrão para exame 

polissonográfico: ênfase na coleta e processamento de dados 

Resumo 

A polissonografia é uma técnica que faz o registro gráfico de muitas variáveis 
fisiológicas ao longo do tempo de sono, as quais são essenciais para diagnóstico 
de diversos distúrbios do sono. E este registro pode ser feito tanto no período 
noturno quanto no diurno. Desse modo, para obtenção dos dados fisiológicos de 
forma adequada, é necessária uma operacionalização para execução de 
procedimentos realizados nos experimentos desenvolvidos em laboratórios e o 
cumprimento de regras e diretrizes para análise dos dados obtidos (seja de forma 
manual ou por meio de algum software). Para isso, a formalização de 
procedimentos operacionais padrão e o cumprimento de recomendações para 
análise de dados, permite uma melhor reprodutibilidade de dados coletados e 
nivelamento de pesquisadores e alunos, que poderão ter acesso a esse manual 
padronizado. Sem a devida documentação laboratorial, ficam prejudicadas as 
atividades de treinamento e formação continuada de alunos de diferentes níveis 
e de profissionais de saúde da Universidade. 
 
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: Polissonografia. Estágios do sono. 

Análise espectral 

TITLE: Establishment of Standard Operating Procedures for polysomnographic 

examination: emphasis on data collection and processing 

Abstract 

 

Polysomnography is a technique that graphically records many physiological 
variables over time, which are essential for the diagnosis of various sleep 
disorders. And this registration can be done both at night and during the day. 
Thus, in order to obtain physiological data in an appropriate manner, it is 
necessary to make it operational in order to carry out procedures performed in 
experiments developed in laboratories and to comply with rules and guidelines 
for analyzing the data obtained (either manually or through some software).For 
this, the formalization of standard operating procedures and the fulfillment of 
recommendations for data analysis, allows a better reproducibility of collected 
data and leveling of researchers and students, who may have access to this 
standardized manual. Without proper laboratory documentation, training and 
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continuing education activities for students of different levels and health 
professionals at the University are impaired. 

 
 
Keywords: KEYWORDS: Polysomnography. Sleep stages. Spectral analysis 
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TÍTULO: Monitoramento de Moluscos coletados em praias atingidas por petróleo 

cru no Rio Grande do Norte em 2019 

Resumo 

No segundo semestre de 2019, manchas de petróleo cru atingiram o litoral 
Nordeste do Brasil se espalhando por mais de 3000 km, caracterizando-se como 
o maior desastre ambiental em regiões costeiras na história do país. Provocando 
diversos danos ambientais e socioeconômicos, causando a morte de uma 
miríade de animais marinhos. A demora e a desorganização governamental 
frente uma resposta ao desastre ambiental causou mais tumultos e dano ao meio 
ambiente. Além dos danos ambientais imediatos causado pelo petróleo cru, por 
ter como principal componente Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), 
composto de alta toxicidade, danos moleculares causados a exposição crônica 
podem ocorrer aos diversos grupos afetados pelas manchas de óleo. Devido ao 
período de isolamento social instaurado por causa da pandemia de covid-19, 
estudos em laboratório e trabalhos em campo se tornaram inviáveis, então foi 
proposto pelo grupo de estudos formado pelo Laboratório de Ictiologia 
Sistemática e evolutiva (LISE), Laboratório de Biologia, Ecologia e Evolução de 
Crustáceos (LABEEC), Laboratório do Oceano (LOC) e o Laboratório de 
Morfofisiologia de Vertebrados um protocolo de análise de contaminantes com 
foco na biota marinha e em conjunto um trabalho de divulgação científica em 
redes sociais sobre o desastre ambiental como forma de manter o diálogo e a 
relevância do desastre ambiental. 
 
Palavras-chave: HPAs, petróleo cru, desastre ambiental, óleo nas praias 

TITLE: Protocol on oil stains on the coast of Rio Grande do Norte and Scientific 

disclosure during quarantine 

Abstract 

In the second half of 2019, crude oil stains reached the Northeastern coast of 
Brazil, spreading for more than 3000 km, characterizing itself as the biggest 
environmental disaster in coastal regions in the country's history. Causing several 
environmental and socioeconomic damages, causing the death of a myriad of 
marine animals. Government delay and disorganization in response to an 
environmental disaster caused further turmoil and damage to the environment. In 
addition to the immediate environmental damage caused by crude oil, as its main 
component is Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), a compound of high 
toxicity, molecular damage caused by chronic exposure can occur to the various 
groups affected by oil stains. Due to the period of social isolation established due 
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to the covid-19 pandemic, laboratory studies and fieldwork became unviable, so 
it was proposed by the study group formed by the Laboratory of Systematic and 
Evolutionary Ichthyology (LISE), Laboratory of Biology, Crustacean Ecology and 
Evolution (LABEEC), Ocean Laboratory (LOC) and the Vertebrate 
Morphophysiology Laboratory - a contaminant analysis protocol focusing on 
marine biota and together a work of scientific dissemination on social networks 
about environmental disaster as a way to maintain the dialogue and the relevance 
of the environmental disaster. 
 
Keywords: PAHs, Crude Oil, Environmental Disaster, Oil on beaches 
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TÍTULO: EFEITOS IMEDIATOS TREINO DE MARCHA LATERAL SOBRE A 

MOBILIDADE E ESTABILIDADE POSTURAL DE SUJEITOS COM DOENÇA DE 

PARKINSON 

Resumo 

Introdução: Indivíduos com doença de Parkinson (DP) apresentam desordens na 
mobilidade e estabilidade postural com graves repercussões em suas vidas. 
Neste contexto, o treino de marcha lateral tem sido citado como treinamento com 
objetivo de estimular parâmetros multidirecionais que poderiam minimizar as 
limitações de mobilidade e estabilidade. Objetivo: Avaliar os efeitos imediatos do 
treino de marcha lateral na mobilidade e estabilidade postural de pacientes com 
DP. Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico controlado e randomizado e 
cego, realizado no Laboratório de Intervenção e Análise do Movimento (LIAM) 
do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Foi feita uma sessão única e diferencial de treinamento de 20 
minutos com o grupo controle e grupo experimental e reavaliações posteriores 
ao treino. Resultados: Foram avaliados 14 sujeitos, sendo 64% do sexo 
masculino, idade média de 61 anos, nível de incapacidade moderado, de acordo 
com a Hoehn Yahr Modificada. Todos tinham capacidade de deambular de forma 
independente. A mobilidade básica média, avaliada pelo Timed Up and Go Test 
foi classificada entre 6,4 e 20,9 (x=9). Conclusão: A amostra revelou-se, 
predominantemente masculina, idosa, com ensino médio. Os participantes de 
ambos os sexos tiveram desempenho regular nos critérios avaliados. 
Conclusões relacionadas ao objetivo do estudo serão apresentadas após a 
finalização das coletas. 

 
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Marcha, TMLE. 

TITLE: MMEDIATE EFFECTS OF LATERAL MARCH TRAINING ON MOBILITY 

AND POSTURAL STABILITY OF SUBJECTS WITH PARKINSON'S DISEASE 

Abstract 

Introduction: Individuals with Parkinson's disease (PD) present disorders in 
mobility and postural stability with serious repercussions in their lives. In this 
context, lateral march training has been cited as training with the aim of 
stimulating multidirectional parameters that could minimize mobility and stability 
limitations. Objective: To evaluate the immediate effects of lateral march training 
on mobility and postural stability in PD patients. Methodology: This is a controlled, 
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randomized, blinded clinical trial, performed at the Laboratory of Intervention and 
Movement Analysis (LIAM) of the Department of Physiotherapy at the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN). A single and differential training 
session of 20 minutes was carried out with the control group and the experimental 
group and reevaluations after the training. Results: 14 subjects were evaluated, 
64% male, mean age 61 years, moderate level of disability, according to the 
Modified Hoehn Yahr. All had the ability to walk independently. The average basic 
mobility, assessed by the Timed Up and Go Test, was classified between 6.4 and 
20.9 (x = 9). Conclusion: The sample proved to be predominantly male, elderly, 
with high school education. Participants of both sexes performed regularly in the 
evaluated criteria. Conclusions related to the objective of the study will be 
presented after the completion of the collections. 
 
Keywords: Parkinson's disease, March, TMLE. 
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TÍTULO: ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DE MÉDICOS SOBRE A 

SÍNDROME DE BERARDINELLI-SEIP: ENDOCRINOLOGIA, PEDIATRIA, 

CARDIOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA 

Resumo 

 

A Síndrome Berardinelli-Seip ou Lipodistrofia Congênita Generalizada (LCG), é 
uma doença rara e grave que afeta vários sistemas orgânicos cuja prevalência 
no estado do Rio Grande do Norte é extremamente elevada. Nesse sentido é 
essencial conhecer o nível de conhecimento dos médicos sobre a LCG, 
independente da especialidade na assistência aos portadores da síndrome. 
Assim, o presente estudo objetivou avaliar o preparo dos médicos do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) para acompanhar pacientes com a LCG, 
conhecer a influência da formação acadêmica no preparo desses profissionais e 
verificar a existência de capacitações e acesso à informação sobre a LCG. Trata-
se de um estudo descritivo e quanti-qualitativo realizado com 50 médicos do 
HUOL, das especialidades: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, 
clínica médica, pediatria, dermatologia e pneumologia. Foi aplicado um 
questionário com 18 perguntas para avaliar o nível de conhecimento destes 
profissionais na assistência à pessoa com a LCG. O estudo revelou que o nível 
de conhecimento e dos profissionais médicos do HUOL é deficiente para 
atender, cuidar, acompanhar ou orientar as pessoas com a LCG. Assim, 
melhorias são necessárias no que diz respeito à formação acadêmica, à 
disponibilidade de informações acerca da LCG e à oferta de capacitações que 
permitam à melhoria da qualidade da assistência às pessoas com essa doença 
rara altamente prevalente no RN. 

 
 
Palavras-chave: Tecido adiposo; Lipodistrofia, Manejo; Medicina clínica; 

Capacitação 

TITLE: STUDY ON THE KNOWLEDGE OF DOCTORS ABOUT 

BERARDINELLI-SEIP SYNDROME: ENDOCRINOLOGY, PEDIATRICS, 

CARDIOLOGY AND GASTROENTEROLOGY 

Abstract 
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Berardinelli-Seip Syndrome or Congenital Generalized Lipodystrophy (CGL) is a 
rare and serious disease that affects many organ systems which prevalence is 
extremely high in Rio Grande do Norte State. In this sense, it is essential to know 
the level of knowledge of doctors about CGL, regardless of the specialty in 
assisting patients with the syndrome. Thus, the present study aimed to evaluate 
the preparation of physicians at Onofre Lopes University Hospital (HUOL) to 
monitor patients with CGL, to know the influence of academic training in the 
preparation of these professionals and to verify the existence of training and 
access to information on CGL. This is a quantitative and qualitative descriptive 
study conducted with 50 HUOL physicians, specializing in cardiology, 
endocrinology, gastroenterology, medical clinic, pediatrics, dermatology and 
pneumology. A questionnaire with 18 questions was applied to evaluate the level 
of knowledge of these professionals to assist the carrier of the person with CGL. 
The study showed that the level of knowledge of HUOL's medical professionals 
is deficient in attending, caring, accompanying or guiding patients with CGL. 
Thus, improvements are needed with regard to academic education, the 
availability of information about CGL and the provision of training to improve the 
quality of care for people with this rare disease highly prevalent in RN. 

 
 
Keywords: Adipose tissue; Lipodystrophy; Management; Clinical medicine. 
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TÍTULO: Guia fotográfico com as plantas alimentícias da biodiversidade 

alimentar local 

Resumo 

Estes escritos apresentam o processo de elaboração de um Guia Fotográfico de 
Alimentos Biodiversos Consumidos na Caatinga, compreendendo duas 
pesquisas científicas sobre biodiversidade e Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN). Para além, o guia se insere em um contexto que visa a difusão das 
Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) e a promoção de dietas 
saudáveis na Caatinga. Elucidamos as etapas necessárias ao delineamento e à 
elaboração de um guia de alimentos biodiversos, além de explorar a utilização 
da ferramenta e suas possíveis implicações nas avaliações de consumo 
alimentar. Dessa maneira, apontamos a importância de abordagens 
transdisciplinares e de olhares atentos para a relação entre biodiversidade, 
identificação acurada de espécies de alimentos e aspectos qualitativos da dieta. 
 
Palavras-chave: Guia fotográfico; Alimentos; Biodiversidade; Caatinga. 

TITLE: Elaboration of a Photographic Guide of Biodiverse Food Consumed in 

Caatinga 

Abstract 

These writings present the process of elaboration of a Photographic Guide of 
Biodiversity Food Consumed in the Caatinga, comprising two scientific research 
projects on biodiversity and Food and Nutritional Security (SAN). In addition, the 
guide is inserted in a context that aims to disseminate Nonconventional Food 
Plants (PANC) and promote healthy diets in the Caatinga. We have elucidated 
the necessary steps for the design and elaboration of a guide of biodiverse foods, 
besides exploring the use of the tool and its possible implications in food 
consumption assessments. In that manner, we point out the importance of 
transdisciplinary approaches, and attentive looks for the relationship between 
biodiversity, accurate identification of food species, and qualitative aspects of 
diet. 
 
Keywords: Photographic guide; Foods; Biodiversity; Caatinga. 
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TÍTULO: Estudo do pH e densidade da espécie Averrhoa Bilimbi 

Resumo 

 

A Averrhoa carambola ou também popularmente conhecida como caramboleira, 
árvore ornamental de pequeno porte, dá origem ao fruto conhecido como 
carambola. Nativa da Ásia a caramboleira foi introduzida no Brasil por volta do 
século XVIII e pertence à família Oxalidaceae, ela é uma espécie utilizada para 
consumo humano, produção de remédios como tratamento para diabetes. 
Porém, esse fruto possui uma neurotoxina chamada caramboxina que pode ser 
mortal para humanos com problemas renais, como podemos ver; ela tem grande 
potencial na área da saúde,todavia, este espécime é um potencial a ser 
estudado/trabalhado em outras áreas, como as ciências agrárias. Pois observou-
se que quando há caramboleiras próximo de plantações, pragas não acometem 
estas. Sendo assim, interessante para estudos com objetivo de desenvolver um 
bioinseticida a base desse fruto. Então o presente trabalho dividiu o fruto do 
espécime; Averrhoa carambola, em quatro categorias com relação ao seu 
estágio de maturação (verde, pré-maduro, maduro e oxidado). E analisou as 
amostras do fruto para identificar o pH e a densidade de cada um dos estágios 
individualmente. 

 
 
Palavras-chave: propriedades inibitórias, extrato líquido, averrhoa carambola 

TITLE: Study of the pH and density of the species Averrhoa Bilimbi 

Abstract 

Averrhoa carambola or also popularly known as caramboleira, a small 
ornamental tree, gives rise to the fruit known as carambola. Native to Asia, 
caramboleira was introduced in Brazil around the 18th century and belongs to the 
Oxalidaceae family, it is a species used for human consumption, production of 
medicines as a treatment for diabetes. However, this fruit has a neurotoxin called 
caramboxin that can be deadly to humans with kidney problems, as we can see; 
it has great potential in the health area, however, this specimen is a potential to 
be studied / worked in other areas, such as agricultural sciences. Because it was 
observed that when there are caramboleiras near plantations, pests do not affect 
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these. Therefore, it is interesting for studies aiming to develop a bioinsecticide 
based on this fruit. Then the present work divided the fruit of the specimen; 
Averrhoa carambola, in four categories with respect to its stage of maturation 
(green, pre-ripe, ripe and oxidized). And analyzed the fruit samples to identify the 
pH and density of each of the stages individually. 
 
Keywords: inhibitory properties, liquid extract, reddish carambola 
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ORIENTADOR: HELTON MAIA PEIXOTO 

 

 

TÍTULO: Redes Neurais Convolucionais para detecção de camundongos e 

classificação comportamental 

Resumo 

O avanço nas pesquisas em Neurociências se tornou possível mediante a realização de 
testes e análises comportamentais de animais. O desenvolvimento de ferramentas 
computacionais auxiliam as pesquisas na área de Neurociências, possibilitam diversos 
desenhos experimentais e ainda, promovem a obtenção de melhores resultados. Nesse 
cenário, a união de técnicas de registro eletrofisiológico e registro de vídeo em um mesmo 
setup, vem sendo uma tarefa cada vez mais comum para os pesquisadores da área. A 
ferramenta computacional desenvolvida neste projeto utiliza técnicas de machine learning 
e Redes Neurais Convolucionais para detectar e rastrear camundongos em vídeo. O 
processo consiste inicialmente na captura e processamento das imagens utilizando uma 
câmera presente no setup, posteriormente, esta imagem é enviada para rede neural, 
previamente treinada, para detectar a presença do animal e informar seu posicionamento. 
Os resultados deste trabalho mostram uma alta acurácia na detecção dos animais, e um 
pequeno tempo de resposta para obtenção do seu posicionamento. Isto permite que o 
rastreamento dos animais em vídeos já registrados, ou ainda a possibilidade do 
desenvolvimento de aplicações em tempo real. 

 
Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Neurociências, Redes Neurais 

Convolucionais 

TITLE: Convolutional neural networks to detect mice and behavioral classification 

Abstract 
 

The advancement in neuroscience research was made possible by conducting tests and 
behavioral analysis of animals. The development of computational tools assists research 
in the area of Neuroscience, enabling several experimental designs and furthermore, 
promote the achievement of better results. Thus, the combination of electrophysiological 
recording and video recording techniques in the same setup has been an increasingly 
common scenario for researchers in the area. The computational tool developed in this 
project uses machine learning techniques and Convolutional Neural Networks to detect 
and track mice in the video. The process initially consists of capturing and processing the 
images using a camera present in the setup, then this image is sent to a neural network, 
previously trained, to detect the presence of the animal and inform its position. The results 
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of this work show high accuracy in the detection of animals and short response time to 
obtain their position. This allows the tracking of animals in videos already registered, or 
even the possibility of developing applications in real-time. 

 
 
Keywords: Machine Learning, Neuroscience, Convolutional Neural Networks 

  



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS DA VIDA 1360 
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TÍTULO: ANÁLISE DA CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM PRAIAS 

URBANAS DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a contaminação por coliformes (na areia 
e água servida lançada na praia), em três praias do litoral potiguar, e verificar 
sua relação com diferentes períodos do ano e uso das praias. O monitoramento 
ocorreu nas praias de Ponta Negra, Pirangi e Redinha, durante as estações-seca 
e chuvosa, com periodicidade mensal. As amostras de areia da praia foram 
coletadas em dois pontos, o ponto contaminante (P1 - maior fluxo de usuários) 
e ponto controle (P2 - menor fluxo de usuários). As amostras de água foram 
coletadas apenas no ponto contaminante. Os resultados mostraram um aumento 
nas concentrações de coliformes totais (CT) e coliformes termotolerantes (CTT) 
na estação chuvosa em relação à estação de seca, registrando maiores índices 
na praia da Redinha. Durante a estação de seca o P1 apresentou maior CT e 
CTT do que o P2, destacando-se a praia de Pirangi. A análise de água expressou 
médias superiores ao comparar-se com a do sedimento (areia) em todos os 
ambientes analisados. Foi constatada em todas as praias a presença de 
coliformes na areia, no entanto a concentração foi maior no P1 do que no P2, 
evidenciando uma relação ascendente entre o fluxo de pessoas e o aumento da 
concentração da densidade dessas bactérias. Houve um diferencial no acúmulo 
de CT e CTT na estação chuvosa em relação à estação de seca, em todos os 
pontos analisados das praias investigadas. 

 
 
Palavras-chave: Coliformes totais. Coliformes termotolerantes. Qualidade da 

praia. 

TITLE: ANALYSIS OF MICROBIOLOGICAL CONTAMINATION IN URBAN 

BEACHES IN RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 
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This work aimed to evaluate the contamination by coliforms (in the sand and 
wastewater thrown on the beach), in three beaches on the coast of Rio Grande 
do Norte, and to verify their relationship with different periods of the year and use 
of the beaches. Monitoring took place on the beaches of Ponta Negra, Pirangi 
and Redinha, during the dry and rainy seasons, on a monthly basis. The beach 
sand samples were collected at two points, the contaminating point (P1 - the 
highest flow of users) and the control point (P2 - the lowest flow of users). The 
water samples were collected only at the contaminating point. The results showed 
an increase in the concentrations of total coliforms (CT) and thermotolerant 
coliforms (CTT) in the rainy season in relation to the dry season, registering 
higher rates in Praia da Redinha. During the dry season, P1 had a higher CT and 
CTT than P2, with Pirangi beach standing out. The water analysis expressed 
higher averages when compared to the sediment (sand) in all environments 
analyzed. The presence of coliforms in the sand was found on all beaches, 
however the concentration was higher in P1 than in P2, showing an upward 
relationship between the flow of people and the increased concentration of the 
density of these bacteria. There was a difference in the accumulation of CT and 
CTT in the rainy season in relation to the dry season, in all the analyzed points of 
the investigated beaches. 

 
 
Keywords: Total coliforms. Thermotolerant coliforms. Beach quality. 
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TÍTULO: Análise morfológica, caracterização e identificação das espécies de 

serpentes do gênero Micrurus Wagler 1824 (Squamata: Elapidae) ocorrentes em 

diferentes fitofisionomias do Rio Grande do Norte 

Resumo 

O Rio Grande do Norte (RN) é coberto majoritariamente por florestas e bosques 
sazonalmente secos associados ao bioma Caatinga, mas em sua região 
litorânea, se encontram remanescentes florestais e restingas associadas ao 
bioma Mata Atlântica. Esse cenário possibilita a ocorrência de diferentes 
espécies de serpentes corais-verdadeiras (gênero Micrurus) no RN e, portanto, 
este trabalho teve como objetivo traçar o perfil de ocorrência de possíveis 
diferentes espécies de Micrurus. Para isso, foram utilizados os espécimes da 
Coleção Herpetológica da UFRN, procedentes de diferentes municípios deste 
Estado. Foram efetuadas análises de caracteres morfológicos, tais como, 
número de escamas ventrais, de subcaudais, de tríades ao longo do corpo e da 
cauda, além do padrão de coloração das escamas da cabeça. Foram 
identificadas três espécies do gênero Micrurus: M. corallinus e M. lemniscatus 
carvalhoi, ocorrentes apenas no Domínio da Mata Atlântica, e M. ibiboboca, que 
aparenta ocorrer tanto na Caatinga quanto na Mata Atlântica. Apesar de não 
registrada nessa amostra, também possui registro para o RN, M. potyguara, em 
mata de tabuleiro. Embora tenha sido possível identificar três espécies, tanto 
entre estas como com M. potyguara há uma grande sobreposição de caracteres 
entre essas espécies de corais-verdadeiras com tríades, dificultando sua 
caracterização e identificação. A ampliação deste estudo incluindo mais 
localidades e análises moleculares, possibilitará resultados mais robustos. 
 
Palavras-chave: Micrurus; distribuição geográfica; taxonomia. 

TITLE: Morphological analysis, characterization and identification of snakes of 

the genus Micrurus Wagler 1824 (Squamata: Elapidae) occurring in different 

phytophysiognomies in the state of Rio Grande do Nor 

Abstract 

Rio Grande do Norte (RN) is mostly covered by seasonally dry forests and 
woodlands associated with the Caatinga biome, but in its coastal region, there 
are forest remnants and sandbanks associated with the Atlantic Forest biome. 
This scenario allows the occurrence of different species of true coral snakes 
(genus Micrurus) in RN and, therefore, this study aimed to trace the profile of 
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occurrence of possible different species of Micrurus. For this, specimens from the 
Herpetological Collection of UFRN, from different municipalities of this State, 
were used. Analyzes of morphological characters were performed, such as 
number of ventral scales, subcaudals, triads along the body and tail, in addition 
to the color pattern of the head scales. Three species of the genus Micrurus were 
identified: M. corallinus and M. lemniscatus carvalhoi, occurring only in the 
Atlantic Forest Domain, and M. ibiboboca, which appears to occur both in the 
Caatinga and in the Atlantic Forest. Although not registered in this sample, it is 
also registered for the RN, M. potyguara, in board forest. Although it was possible 
to identify three species, both among them and with M. potyguara, there is a great 
overlap of characters between these species of true coral with triads, making their 
characterization and identification difficult. The expansion of this study, including 
more locations and molecular analyzes, will enable more robust results. 
 
Keywords: Micrurus; geographic distribution; taxonomy. 
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TÍTULO: Monitoramento de populações do lagarto Gymnodactylus aff. darwinii 

(Squamata, Phyllodactylidae) em remanescentes de Mata Atlântica do Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

A Mata Atlântica brasileira perdeu cerca de 93% de sua área original e, embora 
atualmente esteja reduzida a fragmentos desconectados, ainda constitui um dos 
maiores hotspots em biodiversidade do mundo, abrigando grande riqueza e alto 
número de endemismo de espécies. Dentre estas espécies, destaca-se 
Gymnodactylus aff. darwinii que é endêmica da Mata Atlântica e, para o 
Nordeste, já foi confirmada se tratar de uma espécie nova. Nesse contexto, o 
objetivo deste trabalho foi monitorar as populações deste lagarto em três áreas 
de Mata Atlântica do RN, o Parque Estadual Mata da Pipa, a Floresta Nacional 
de Nísia Floresta e o Parque Estadual Dunas do Natal, onde não foi possível 
ocorrer o trabalho de campo devido à pandemia. Em ambas as áreas houve um 
esforço amostral de 64 horas.homem. Para o PEMP, durante o mês de 
Dezembro, foram registrados apenas três espécimes de G. aff. darwinii, 
enquanto na FLONA de Nísia Floresta, entre Março e Abril, não houve nenhum 
registro. Esses resultados podem estar relacionados ao alto nível de 
fragmentação da Mata Atlântica, o qual pode resultar em baixa densidade 
populacional devido à perda de hábitat. 
 
Palavras-chave: Densidade populacional; lagartos 

TITLE: Monitoring of populations of the lizard Gymnodactylus aff. darwinii 

(Squamata, Phyllodactylidae) in remnants of Atlantic Forest of Rio Grande do 

Norte 

Abstract 

 

The Brazilian Atlantic Forest has lost about 93% of its original area and, although 
it is currently reduced to disconnected fragments, it still constitutes one of the 
largest biodiversity hotspots in the world, harboring great wealth and a high 
number of species endemism. Among these species, Gymnodactylus aff. darwinii 
which is endemic to the Atlantic Forest and, for the Northeast, it has been 
confirmed that it is a new species. In this context, the objective of this work was 
to monitor the populations of this lizard in three areas of the Atlantic Forest of RN, 
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the “Parque Estadual Mata da Pipa”, “Floresta Nacional de Nísia Floresta” and 
the “Parque Estadual Dunas do Natal”, where the work was not possible due to 
the pandemic. In both areas there was a sampling effort of 64 hours.man. For 
PEMP, during December, only three specimens of G. aff. darwinii, while in 
FLONA de Nísia Floresta, between March and April, there was no record. These 
results may be related to the high level of fragmentation of the Atlantic Forest, 
which can result in low population density due to loss of habitat. 

 
 
Keywords: population density, lizards 
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TÍTULO: Estudo de propriedades estruturais, magnéticas e térmicas de 

nanopartículas magnéticas de CoFe2O4 

Resumo 

Materiais magnéticos nanoestruturados têm sido foco de diversos e importantes 
estudos ao longo dos últimos anos devido ao seu grande potencial para 
aplicações tecnológicas, em particular, em aplicações biológicas. A utilização de 
partículas magnéticas abre promissoras possibilidades, tais como, por exemplo, 
em biossensores, na biosseparação magnética [1], como agentes de contraste 
para imagens de ressonância magnética [2], como agentes magnéticos para 
transporte de fármacos, para liberação de fármacos de forma controlada 
termicamente [3] e em hipertermia magnética para tratamento de tumores [4]. O 
procedimento terapêutico chamado de hipertermia corresponde simplesmente 
em proporcionar o aumento de temperatura em uma região do corpo humano 
que esteja afetada por uma neoplasia, com o objetivo de causar a lise das células 
cancerosas. Neste trabalho apresentaremos os resultados de caracterizações 
das propriedades estruturais, magnéticas e de hipertermia de nanopartículas de 
ZnxCo1−xFe2O4 com diferentes concentrações, produzidas pelo método de 
coprecipitação que foram estudadas através de medidas DRX, MET, medidas de 
magnetização, espectroscopia Mössbauer e Hipertermia. Os resultados são 
promissores pois, sugerem que os materiais investigados podem ser utilizados 
como agentes magnéticos para o transporte de fármacos e para o tratamento de 
tumores através da hipertermia magnética. 
 
Palavras-chave: Materiais magnéticos, aplicações biológicas, hipertermia. 

TITLE: Study of structural, magnetic and thermal properties of magnetic 

CoFe2O4 nanoparticles 

Abstract 

Nanostructured magnetic materials have been the focus of several and important 
studies over the past few years due to their great potential for technological 
applications, in particular, in biological applications. The use of magnetic particles 
opens up promising possibilities, such as, for example, in biosensors, in magnetic 
bioseparation [1], as contrast agents for magnetic resonance images [2], as 
magnetic agents for drug transport, for drug release in a thermally controlled 
manner [3] and in magnetic hyperthermia for the treatment of tumors [4]. The 
therapeutic procedure called hyperthermia simply corresponds to providing an 
increase in temperature in a region of the human body that is affected by a 
neoplasm, in order to cause the lysis of cancer cells. In this work, we will present 
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the results of characterization of structural, magnetic and hyperthermia properties 
of ZnxCo1−xFe2O4 nanoparticles with different concentrations, produced by the 
coprecipitation method that were studied through DRX, MET, magnetization 
measures, Mössbauer spectroscopy and hyperthermia. The results are promising 
because they suggest that the investigated materials can be used as magnetic 
agents for the transport of drugs and for the treatment of tumors through magnetic 
hyperthermia. 
 
Keywords: Magnetic materials, biological applications, hyperthermia. 
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TÍTULO: PRODUÇÃO DE TRICALCIOFOSFATO POR TAPE CASTING DE 

BASE AQUOSA 

Resumo 

 

A busca por biomateriais que melhoram a regeneração óssea vem crescendo 
cada vez mais, o que tem possibilitado o desenvolvimento de dispositivos com o 
mesmo padrão de cristalinidade do osso, permitindo a substituição, restauração 
e reestruturação das funções teciduais perdidas ao longo do tempo por traumas. 
Os fosfatos de cálcio devido à grande semelhança química e biológica com o 
osso humano tem sido amplamente investigado para melhoria da regeneração 
óssea, pois apresentam baixa resistência mecânica e são excelentes promotores 
de neoformação óssea. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de 
membranas cerâmicas de Tricálcio Fosfato através da técnica de Tape Casting 
a fim de ser utilizado como curativo em regeneração de tecido ósseo. Foram 
realizados vários ensaios como o da reologia, toxicidade, biotatividade e 
intumescimento para essa pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: TCP, tape casting 

TITLE: WATER-BASED TAPE CASTING TRICALCIOPHOSPHATE 

PRODUCTION 

Abstract 

The search for biomaterials that improve bone regeneration has been growing 
more and more, which has enabled the development of devices with the same 
pattern of bone crystallinity, allowing the replacement, restoration and 
restructuring of tissue functions lost over time by trauma. Calcium phosphates 
due to the great chemical and biological similarity with human bone have been 
extensively investigated to improve bone regeneration, as they present low 
mechanical resistance and are excellent promoters of bone neoformation. The 
objective of this work was the development of Tricalcium Phosphate ceramic 
membranes using the Tape Casting technique in order to be used as a dressing 
in bone tissue regeneration. Several tests were carried out, such as rheology, 
toxicity, biotactivity and swelling for this research. 
 
Keywords: TCP, tape castoing 
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TÍTULO: Usos consuntivos e não consuntivos da água no médio curso da bacia 

hidrográfica do rio Potengi-RN 

Resumo 

A água, fundamental para a existência de todas as espécies do planeta Terra, 
também faz parte das transformações tecnológicas realizadas pela humanidade. 
Todavia, nos últimos anos, o uso irracional da água está gerando diversos 
problemas como perca de qualidade natural da água, secas, extinção de outras 
espécies e entre outros. O presente trabalho foi construído na perspectiva 
metodológica da geoecologia das paisagens, metodologia que surgiu na década 
de 1960 e foi amplamente difundida a partir da década de 1990. Foram 
relacionados os fatores físicos naturais e os aspectos humanos como atividade 
econômica e urbanização da área geográfica estudada que é o Médio Curso da 
Bacia Hidrográfica Rio Potengi, e como tais transformações promovidas pelo 
homem afetam a bacia, relacionando os usos consultivos e não consultivos de 
cada cidade pertencente à compartimentação. O trabalho finaliza levantando 
maneiras de como fazer o uso consciente e racional da água na área de estudo. 
 
Palavras-chave: Água, Geoecologia, Rio Potengi. 

TITLE: CONSULTATIVE AND NON-CONSULTIVE USES OF WATER IN THE 

MIDDLE COURSE OF THE POTENGI RIVER HYDROGRAPHIC BASIN - RN 

Abstract 

Water, fundamental for the existence of all species on planet Earth, is also part 
of the technological transformations carried out by humanity. However, in recent 
years, the irrational use of water is generating several problems such as loss of 
natural water quality, droughts, extinction of other species and among others. The 
present work was built in the methodological perspective of landscape 
geoecology, a methodology that emerged in the 1960s and was widely 
disseminated from the 1990s on. Natural physical factors and human aspects 
were related, such as economic activity and urbanization of the studied 
geographical área, which is the Medium Course of the Rio Potengi Hydrographic 
Basin, and how such transformations promoted by man affect the basin, relating 
the consultative and non-consultative uses of each city belonging to the 
compartmentalization. The work ends by raising ways on how to make the 
conscious and rational use of water in the study área. 
 
Keywords: Water, Geoecology, Potengi River. 
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TÍTULO: Correção de erros quânticos em AdS/CFT utilizando HaPPY code 

Resumo 

 

Usando o HaPPY code, estudamos a construção de uma Zona Casual a partir 
de uma região do CFT da fronteira, utilizando o algoritmo greedy. Devido a 
existência de operadores locais que não estão na Zona Casual mas que podem 
ser reconstruídos no CFT associado a esta, construímos uma Zona de 
Emaranhamento, utilizando o algoritmo greedy e uma versão para códigos 
holográficos da equação de Ryu-Takayanagi. Por fim, encontramos limitações 
no HaPPY code devido ao algoritmo greedy e quando retiramos muitos tensores 
para formar um buraco negro. 

 
 
Palavras-chave: AdS; CFT; HaPPY code; Holografia 

TITLE: Quantum error correction in AdS/CFT with HaPPY code 

Abstract 

 

Using the HaPPY code, we study the construction of a Casual Zone associated 
with some boundary CFT region, using the greedy algorithm. Because the 
existence of some local operators that are not in the Casual Zone but can be 
reconstructed in the associated CFT, we construct a Entanglement Wedge using 
the greedy algorithm and a holographic code version of the Ryu-Takayanagi 
formula. Finally, we found some limitations in the HaPPY code given the greedy 
algorithm and when we remove many tensors to form a black hole. 

 
 
Keywords: AdS; CFT; HaPPY code; Holography 
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TÍTULO: Saída elegante em modelos de gravitação modificada: re-aquecimento 

Resumo 

      Neste trabalho, inserimos uma pequena correção não local ao modelo de 
Starobinsky com o intuito de verificarmos a existência de um regime inflacionário. 
A partir desta correção caracterizamos o término da inflação e verificamos que 
ela é análoga a saída elegante produzida pelo modelo de Starobinsky. Nesse 
mesmo contexto, analisamos como o final do regime inflacionário se conecta 
com o modelo de Hot Big Bang. Além disso, fizemos uma descrição qualitativa 
do Reaquecimento do Universo e compararmos os resultados com aqueles 
presente na literatura. 
 
Palavras-chave: Cosmologia; Gravitação, Inflação; Reaquecimento; 

Starobinsky. 

TITLE: Graceful Exit on modified gravity models: reheating 

Abstract 

      In this paper, we inserted a small non-local correction to the Starobinsky 
model in order to verify the existence of an inflationary regime. Based on this 
correction, we characterized the end of inflation and found that it is analogous to 
the graceful exit produced by the Starobinsky model. In this same context, we 
analyze how the end of the inflationary regime is connected with the Hot Big Bang 
model. In addition, we made a qualitative description of the Reheating of the 
Universe and compared the results with those present in the literature. 
 
Keywords: Cosmology; Gravitation, Inflation; Reheating; Starobinsky. 
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TÍTULO: A Origem da Massa no Universo 

Resumo 

Desde o Seculo XX sabemos que o universo esta se expandindo de forma 
acelerada. É um fato que tal fenômeno trás implicações físicas que são fontes 
de estudo hoje e possivelmente para as futuras décadas, quem sabe séculos. 
Podemos imaginar que devido a expansão do fator de escalar , a temperatura 
media no universo diminui causando mudanças de estados nos campos 
fundamentais da natureza, em particular este relatório irá explorar a transição 
associada a quebra espontânea de simetria da teoria eletrofraca, que como 
veremos levará ao fornecimento de massa as partículas elementares. No fim do 
relatório teremos uma discussão breve sobre o conceito de massa e veremos 
neste uma concepção bastante diferente do qual somos acostumados a pensar 
no dia dia . 
 
Palavras-chave: particulas cosmologia campos universo astronomia quantica 

massa 

TITLE: The Origin of Mass in the Universe 

Abstract 

Since the 20th century, we have known that the universe is expanding in an 
accelerated way. It is a fact that such a phenomenon brings physical implications 
that are sources of study today and possibly for future decades, perhaps 
centuries. We can imagine that due to the expansion of the scalar factor, the 
average temperature in the universe decreases causing state changes in the 
fundamental fields of nature, in particular this report will explore the transition 
associated with spontaneous symmetry breaking of the electroweak theory, 
which as we shall see will lead to the supply of mass of the elementary particles. 
At the end of this work we will have a brief discussion about the concept of mass 
and we will see in this a very different conception of which we are accustomed to 
thinking about the day . 
 
Keywords: mass pontaneous symmetry breaking universe particle cosmology 

field 
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TÍTULO: PIRÓLISE CATALÍTICA DO ÓLEO DE GIRASSOL NA PRESENÇA DO 

CATALISADOR (Mo/AlSBA-15) PARA OBTENÇÃO DE BIO-ÓLEO 

Resumo 

 

A necessidade por fontes inesgotáveis de energia e que sejam ambientalmente 
amigáveis ao planeta, impulsionou o estudo de obtenção de bio-óleo semelhante 
a composição do óleo fóssil por meio da biomassa. Para isso se faz necessário 
a utilização da pirólise juntamente com a presença de catalisadores que auxiliem 
na produção de um bio-óleo de alta qualidade. Em virtude disso, neste trabalho 
foram apresentados os aspectos teóricos e os resultados iniciais para o 
prosseguimento futuro desta pesquisa. O material AlSBA-15 foi sintetizado pelo 
método hidrotérmico e avaliado pelas análises de difratometria de raio-x (DRX) 
e espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). 
De acordo com os resultados, o DRX indicou que o material apresentou os picos 
característicos do sólido mesoporoso e que o processo de calcinação provocou 
condensações dos grupos siloxanos, resultando numa estrutura mais ordenada. 
O FTIR sugeriu que após o processo de calcinação o direcionador orgânico foi 
removido dos poros do AlSBA-15, indicando que o processo foi efetivo na 
eliminação do direcionador uma vez que o espectro da amostra calcinada exibiu 
ausência das bandas relacionadas ao direcionador P123. 

 
 
Palavras-chave: Biomassa. Pirólise. AlSBA-15. Bio-óleo. 

TITLE: CATALYTIC PYROLYSIS OF SUNFLOWER OIL IN THE PRESENCE OF 

THE CATALYST (Mo / AlSBA-15) TO OBTAIN BIO-OIL 

Abstract 

The need for inexhaustible sources of energy that are environmentally friendly to 
the planet, spurred the study of obtaining bio-oil similar to the composition of fossil 
oil through biomass. For that, it is necessary to use pyrolysis together with the 
presence of catalysts that assist in the production of a high quality bio-oil. As a 
result, in this work the theoretical aspects and the initial results for the future 
pursuit of this research were presented. The AlSBA-15 material was synthesized 
by the hydrothermal method and evaluated by X-ray diffractometry (DRX) and 
Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. According to the results, the DRX 
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indicated that the material presented the characteristic peaks of the mesoporous 
solid and that the calcination process caused condensations of the siloxane 
groups, resulting in a more ordered structure. The FTIR suggested that after the 
calcination process, the organic driver was removed from the pores of the AlSBA-
15, indicating that the process was effective in eliminating the driver since the 
spectrum of the calcined sample showed the absence of bands related to the 
P123 driver. 
 
Keywords: Biomass. Pyrolysis. AlSBA-15. Bio-oil. 
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TÍTULO: Caracterização Microestrutural da liga aeronáutica Al-Zn 7050 

consolidada por extrusão à 350ºC e a 400ºC 

Resumo 

A proposta deste trabalho foi compreender a influência da temperatura de 
extrusão de 350°C e 400°C nas microestruturas e propriedades mecânicas de 
ligas de alumínio AA7050 através de técnicas de caracterização. Os materiais 
recebidos para análise são resultado da tese de Hyodo (obtidos pela 
consolidação de cavacos gerados pela usinagem da liga AERONÁUTICA 7050-
T7451 adquiridos de placas AMS 4050 H por meio da conformação por spray), 
os quais foram processados por extrusão a quente pelo orientador dessa 
pesquisa de iniciação científica, o prof. Maurício M. Peres. Como variável do 
processo de extrusão, foram processadas duas temperaturas distintas (350°C e 
400 ºC), para redução de área de 10/1 sob velocidade de compressão do punção 
de 1 mm/min. Assim, o objetivo do presente projeto foi o de avaliar as 
microestruturas presentes nessas duas condições de processamento. Foram 
concluídas caracterização dos elementos químicos por fluorescência de raios-X 
(FRX) e das fases cristalinas por difração de raios-x (DRX). Contudo, devido ao 
isolamento social promovido pela pandemia do vírus COVID-19, as análises 
microscópicas e propriedades mecânicas propostas no projeto original foram 
prejudicadas. 

 
Palavras-chave: Ligas de Alumínio, Extrusão à quente, Metalografia, FRX, DRX. 

TITLE: Microstructural characterization of Al-Zn 7050 aeronautical alloy 

consolidated by extrusion at 350ºC and at 400ºC 

Abstract 

The purpose of this work was to understand the influence of the extrusion 
temperature of 350°C and 400°C on the microstructures and mechanical 
properties of AA7050 aluminum alloys through characterization techniques. The 
materials received for analysis are the result of Hyodo's thesis (obtained by 
consolidating chips generated by machining AERONAUTICAL alloy 7050-T7451 
acquired from AMS 4050 H plates by spray forming), which were processed by 
hot extrusion by the advisor of this scientific initiation research, prof. Mauricio M. 
Peres. As a variable in the extrusion process, two different temperatures were 
processed (350°C and 400°C), to reduce the area by 10/1 under a 1 mm / min 
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punch compression speed. Thus, the objective of the present project was to 
evaluate the microstructures present in these two processing conditions. The 
characterization of chemical elements by X-ray fluorescence (XRF) and 
crystalline phases by X-ray diffraction (XRD) were completed. However, due to 
the social isolation promoted by the pandemic of the COVID-19 virus, the 
microscopic analyzes and mechanical properties proposed in the original project 
were impaired. 

 
Keywords: Aluminium alloys, Hot Extrusion, Metallography, XRF, XRD 
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TÍTULO: USO DE RESIDUOS DE MANIPUEIRA PARA PRODUÇÃO DE 

TIJOLOS SOLO-CIMENTO 

Resumo 

 

A indústria da construção civil é conhecida como uma das maiores consumidoras 
de recursos naturais. Tendo em vista este problema, muitos pesquisadores 
apresentam possíveis soluções, com os mais diversos materiais, que visam a 
minimização dos impactos causados pelos setores industriais, um bom exemplo 
é o tijolo solo-cimento, que apresenta bons resultados quanto a incorporação de 
rejeitos. Um destes refugos trata-se da manipueira, um liquido amarelado 
proveniente do processamento da mandioca, por ser um material poluente, 
procuramos uma destinação correta para ele. O projeto estuda a incorporação 
da manipueira no tijolo solo-cimento, como forma de reaproveitamento de 
materiais danosos ao meio ambiente e diminuição do uso de matérias-primas 
finitas. 

 
 
Palavras-chave: Tijolo solo-cimento; Manipueira; reaproveitamento de rejeitos; 

TITLE: USE OF CASSAVA WASTEWATER FOR PRODUCTION OF SOIL-

CEMENT BRICKS 

Abstract 

 

The construction industry is known as one of the largest consumers of natural 
resources. In view of this problem, many researchers present possible solutions, 
with the most diverse materials, which aim to minimize the impacts caused by the 
industrial sectors, a good example is the soil-cement brick, which presents good 
results regarding the incorporation of waste. One of these refuses is the cassava 
wastewater, a yellowish liquid from the processing of cassava, as it is a polluting 
material, we are looking for a correct destination for it. The project studies the 
incorporation of cassava wastewater in the soil-cement brick, as a way of reusing 
materials harmful to the environment and reducing the use of finite raw materials. 
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Keywords: Soil-cement brick; Cassava wastewater; Reuse of waste; 
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TÍTULO: ESTUDO DA OBTENÇÃO DE UM COMPÓSITO W-20%Ag A PARTIR 

DA DECOMPOSIÇÃO E REDUÇÃO DE PÓS DE PARATUNGSTATO DE 

AMÔNIA E NITRATO DE PRATA PREPARADOS POR MOAGEM DE ALTA 

ENERGIA E SINTERIZADOS COM FASE LÍQUIDA 

Resumo 

O compósito formado por tungstênio e prata possui qualidades interessantes 
para aplicações de contatos elétricos. O W, como um material refratário de ponto 
de fusão elevado, agrega alta resistência ao desgaste a formação desse 
compósito, já o Ag alia a alta condutividade elétrica e térmica. A insolubilidade 
desses dois materiais prejudica a formação de um compósito com densidade 
próxima ou igual a teórica. Porém, com utilização de técnicas de metalurgia do 
pó (MP), através da moagem de alta energia (MAE), redução, compactação, 
sinterização, cria um caminho para a obtenção deste compósito com uma maior 
densidade e densificação. A moagem de alta energia aumenta o grau de 
homogeneidade das fases constituintes em um compósito, através da redução 
de tamanho de grão, assim, a MAE consegue aumentar a sinterabilidade de 
sistemas imiscíveis como o sistema W-Ag. Neste trabalho foi investigado a 
influência da temperatura de sinterização nos pós W-20%Ag preparados por 
moagem de alta energia, bem como o efeito desta técnica na redução, 
densificação, microestrutura e propriedades dos compactos sinterizados. Os 
precursores, paratungstato de amônia e nitrato de prata (APT-21,71%AgNO3), 
foram preparados por mistura mecânica e moagem de alta energia. A moagem 
de alta energia foi realizada em moinho planetário Pulverisset 7 com recipiente 
constituído de metal duro, bem como as esferas, estas em razão de massa de 
pó para bolas de 1:5. A moagem foi efetuada em atmosfera de álcool etílico e a 
400 
 
Palavras-chave: Moagem de alta energia, sinterização, compósito, metalurgia do 

pó 

TITLE: STUDY TO OBTAIN A W-20% Ag COMPOSITE OF THE 

DECOMPOSITION AND REDUCTION OF POWER OF AMMONIA 

PARATUNGSTATE AND SILVER NITRATE PREPARED BY HIGH ENERGY 

MILLING AND SINTERED WITH A LIQUID PHASE 

Abstract 
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The composite formed by tungsten and silver has interesting qualities for 
electrical contact applications. The W, as a high melting point refractory material, 
adds high wear resistance to the formation of this composite, whereas Ag 
combines high electrical and thermal conductivity. The insolubility of these two 
materials impairs the formation of a composite with a density close to or equal to 
theoretical. However, with the use of powder metallurgy techniques (PM), through 
high energy milling (HEM), reduction, compacting, sintering, it creates a way to 
obtain this composite with a higher density and densification. The high energy 
milling increases the degree of homogeneity of the constituent phases in a 
composite, by reducing the grain size, thus HEM is able to increase the 
sinterability of immiscible systems such as the W-Ag system. In this work, the 
influence of the sintering temperature on W-20%Ag powders prepared by high 
energy milling was investigated, as well as the effect of this technique on the 
reduction, densification, microstructure and properties of compacts. The 
precursors, ammonia paratungstate and silver nitrate (APT-21,71%AgNO3), 
were prepared by mechanical mixing and high energy milling. The high energy 
milling was carried out in a Pulverisset 7 planetary mil with a container made of 
carbide, as well as the spheres, these due to the 1:5 mass of poder for balls. The 
milling was carried out in na atmosphere of ethyl alcohol anda t 400 rpm, in lots 
for 10h and 4 
 
Keywords: High energy milling, sintering, composite, powder metallurgy 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um procedimento de calibração para 

dinamômetros baseados em extensômetros 

Resumo 

 

Dinamômetros são dispositivos de medição de forças comumente aplicados para 
a automação e o monitoramento de processos industriais. Para realizar a 
medição, eles são constituídos de transdutores que medem deformações 
decorrentes da aplicação das forças. Assim, esses dispositivos precisam ser 
calibrados para que a relação entre as forças aplicadas em cada sentido e as 
respostas dos transdutores sejam definidas. O método mais simples para 
promover as forças conhecidas para a calibração consiste na aplicação de 
massas-padrão. Porém, para a definição de forças horizontais, é requerido o 
emprego de uma estrutura capaz de rotacionar a carga produzida pelas massas-
padrão. Este projeto teve como objetivo geral o desenvolvimento de um 
dispositivo mecânico que permite a calibração, nas três componentes ortogonais 
de aplicação de força, de dois dinamômetros desenvolvidos no Laboratório de 
Manufatura (LABMAN) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). Para alcançar o objetivo geral, foi necessário: (1) projetar o dispositivo 
mecânico; (2) manufaturar e montar os componentes do sistema; (3) e elaborar 
códigos de aquisição e de processamento de dados para caracterizar/calibrar os 
dinamômetros e para identificar as suas frequências naturais de vibração. 

 
 
Palavras-chave: Dispositivo de calibração, dinamômetro triaxial, medição de 

forças. 

TITLE: Development of a calibration procedure for dynamometers based on 

strain gauge 

Abstract 

Dynamometers are force measurement devices commonly used for automation 
and monitoring of industrial processes. These devices consist of transducers that 
measure deformations caused by the application of the forces to perform such 
measurement. Thus, dynamometers need to be correlating the relationship 
between the forces applied in each direction and the transducer responses. The 
simplest method to produce forces for the calibration is the application of standard 
masses. However, for the production of horizontal forces, the application of a 
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structure capable of rotating the load produced by standard masses is required. 
This project aims, as its main purpose, the development of a mechanical device 
that allows the calibration, in the three orthogonal components of force 
application, of two dynamometers developed previously in the Manufacturing 
Laboratory (LABMAN) at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). 
In order to achieve the main objective, it was required to: (1) design the 
mechanical device; (2) manufacture and assemble the system components; (3) 
and develop data acquisition and processing codes to characterize/calibrate the 
dynamometers and to identify their natural vibration frequencies. 
 
Keywords: Calibration device, triaxial dynamometer, force measurement. 
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TÍTULO: Efeito do pré-tratamento por explosão a vapor na hidrólise enzimática 

da casca do coco verde 

Resumo 

 

Com o crescente interesse em produzir combustíveis e percursos químicos de 
fontes renováveis, a fim de reduzir os danos ambientais gerados pela queima de 
combustíveis fósseis, a fermentação de biomassas celulósicas, como a casca do 
coco verde, surge como uma opção a ser avaliada. Para isso, diversos processos 
de pré-tratamento capaz de desestruturar a matriz lignocelulósica, deixando-a 
mais susceptível ao ataque enzimático na fase de hidrólise, estão sendo 
estudados, entre eles a explosão a vapor e o pré-tratamento alcalino. No 
presente estudo foram avaliadas diferentes condições de temperatura (140ºC, 
175ºC e 210ºC) por 10 minutos apenas no pré-tratamento por explosão a vapor, 
previamente umidificados e secos, verificando-se a concentração de açúcares 
redutores totais após o processo. Além disso, combinou-se a biomassa pré-
tratada a 210ºC por explosão a vapor seguido por um tratamento alcalino, 
obtendo-se alto teor de açúcares (27,17 g/L) e de rendimento (0,54 g/g). 
Verificou-se, ainda, que a umidificação da biomassa antes do pré-tratamento não 
demonstrou influência nos resultados. Por sua vez, quanto maior a temperatura 
do processo, maior o valor de fator de severidade (Ro) e, portanto, maior o 
rendimento de sacarificação na hidrólise das biomassas. 

 
 
Palavras-chave: biomassa, coco verde, pré-tratamento, explosão a vapor, 

hidrólise. 

TITLE: Effect of steam explosion pre-treatment on enzymatic hydrolysis of green 

coconut shell 

Abstract 

 

Given the current interest in producing fuels and chemicals pathways from 
renewable sources, in order to reduce the environmental damage generated by 
the burning of fossil fuels, the cellulosic biomass fermentation, like the green 
coconut shell, appears as a good option to be evaluated. For this, several 
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pretreatment processes disrupting the lignocellulosic matrix and leaving it more 
susceptible to enzymatic attack in the hydrolysis step are being studied, between 
them the steam explosion and the alkaline pretreatment. In this study, different 
temperature conditions were evaluated (140ºC, 175ºC e 210ºC), for 10 minutes, 
only at the steam explosion pretreatment, previously humidified and dry regarding 
the concentration of total reducing sugars after the process. Besides that, the 
pretreated biomass at 210ºC was followed by an alkaline pretreatment, showing 
high sugar content (27.17 g/L) and yield (0.54 g/g). It was found that the biomass 
humidification before pretreatment showed no influence on the results. On the 
other hand, the higher the process temperature, the higher the severity factor 
(Ro) and therefore, greater the yield of saccharification during hydrolysis of 
biomasses. 

 
 
Keywords: biomass, green coconut, pretreatment, steam explosion, hydrolysis. 
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TÍTULO: Capacidade de auto-reparo de polímero termofixo com adição de 

agentes de reparo microencapsulados 

Resumo 

Materiais auto reparáveis apresentam a capacidade de se recuperar, 
parcialmente ou totalmente, após a ocorrência de um dano. Um sistema que tem 
sido abordado na literatura para aplicação em polímeros e compósitos de matriz 
polimérica são microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) (PUF) contendo como 
agente de reparo encapsulado o endo-diciclopentadieno (DCPD). Nestes 
sistemas, o reparo do material é possibilitado quando o agente encapsulado é 
liberado após a formação de um dano, preenchendo a trinca ao mesmo tempo 
em que entra em contato com um catalisador de Grubbs disperso na matriz 
polimérica, possibilitando assim o reparo do material por meio de um processo 
de cura. As microcápsulas devem ter propriedades de resistência suficiente para 
permanecerem intactas durante a adição e processamento do material ao qual 
essas foram adicionadas, assim como devem romper quando ocorrer a formação 
da trinca. Este trabalho teve como objetivo principal estudar a capacidade de 
autorreparo de materiais compósitos poliméricos por meio da introdução de 
agentes de reparo microencapsulados de PUF/DCPD. 
 
Palavras-chave: Autorreparo, PUF, DCPD, compósitos. 

TITLE: Self-healing capability of thermoset polymer with addition of 

microencapsulated repair agents 

Abstract 

Self-healing materials have the capability to recover, partially or totally, after the 
damage has occurred. A system that has been addressed in the literature for 
application in polymers and polymer matrix composites are microcapsules of poly 
(urea-formaldehyde) (PUF) containing endo-dicyclopentadiene (DCPD) as an 
encapsulated repair agent. In these systems, the repair of the material is made 
possible when the encapsulated agent is released after the formation of damage, 
filling the crack at the same time as it comes in contact with a Grubbs catalyst 
dispersed in the polymeric matrix, thus allowing the repair of the material by 
through a healing process. The microcapsules must have sufficient strength 
properties to remain intact during the addition and processing of the material to 
which they have been added, as well as to break when crack formation occurs. 
This work had as main objective to study the self-healing capability of polymeric 
composite materials through the introduction of microencapsulated PUF / DCPD 
repair agents. 
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Keywords: Sel-healing, PUF, DCPD, composites. 
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ORIENTADOR: KARLA SUSANNA CORREIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE 

 

 

TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL: REUSO DO RESÍDUO SÓLIDO GERADO PELA 

UFRN 

Resumo 

Este trabalho descreve a experiência obtida no projeto de pesquisa “PIG16682-
2019 - Produção de tijolos de papel: uma alternativa para o reaproveitamento do 
resíduo sólido gerado pela UFRN”, desenvolvido no Departamento de 
Engenharia Civil. Apresenta a necessidade da tomada de medidas que mitiguem 
os impactos ambientais negativos e exibe um panorama da Universidade que 
contribui significativamente para a alta produção de resíduos nesse ambiente e, 
consequentemente, para a fomentação desses impactos ao meio ambiente. 
Além disso, elenca quais medidas já são tomadas na instituição com o intuito de 
cumprir com a responsabilidade socioambiental. Ademais, expõe o processo de 
reuso do papel descartado como matéria-prima para a produção de tijolos como 
uma relevante ferramenta para reforçar a minimização dos impactos causados 
pela geração de resíduos. A partir disso, baseado na identificação dos tipos de 
resíduos descartáveis, trata das fases necessárias à viabilização da coleta desse 
recurso, em contato com os setores responsáveis pela coleta e gerenciamento 
dos descartes do campus, tanto em caráter inicial, quanto ao longo das 
atividades. 

 
Palavras-chave: Reuso. Papel. Resíduos. Tijolo. Coleta. 

TITLE: BRICK MADE WITH THE DISPOSAL OF PAPER FOR APPLICATION IN 

CONSTRUCTION: REUSE OF SOLID WASTE GENERATED BY UFRN 

Abstract 

This work describes the experience obtained in the research project “PIG16682-
2019 - Production of paper bricks: an alternative for the reuse of solid waste 
generated by UFRN”, developed in the Department of Civil Engineering. It shows 
the need to take measures to mitigate negative environmental impacts and 
displays a panorama of the University that contributes significantly to the high 
production of waste in this environment. Consequently, it contributes to the 
fostering these impacts on the environment. Furthermore, this academic work 
lists what measures are already taken in the institution in order to comply with 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1389 

 

socio-environmental responsibility. Moreover, it exposes also the process of 
reusing discarded paper as a raw material for the production of bricks as a 
relevant tool to reinforce the minimization of the impacts caused by the generation 
of waste. Starting there, based on the identification of the types of disposable 
waste, it deals with the necessary phases to make the collection of this resource 
feasible, in contact with the sectors responsible for the collection and 
management of the campus waste, initially and throughout activities. 
 
Keywords: Reuse. Paper. Waste. Brick. Collection. 
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TÍTULO: A Busca por Matéria Escura 

Resumo 

A matéria escura é uma das grandes questões em aberto atualmente na física. 
Suas características, como ser neutra e fracamente interagente em relação às 
partículas do Modelo Padrão (MP) de Física de Partículas, tornam sua detecção 
extremamente desafiadora e caracterizam sua busca como uma física nova, 
além do MP. Esse problema abrange áreas interdisciplinares e neste trabalho 
exploraremos as evidências que não apenas suportam a existência da matéria 
escura, como concordam sobre a necessidade de sua existência e natureza, 
abordando o problema e os métodos de detecção sob uma perspectiva da física 
de partículas. 
 
Palavras-chave: Astropartículas. Cosmologia. Matéria escura. 

TITLE: The search for Dark Matter 

Abstract 

 

Dark matter is one of the big open questions in physics today. Its characteristics, 
such as being neutral and weakly interactive with the particles of the Standard 
Model (SM) of Particle Physics, make its detection extremely challenging and 
characterize its search as a new physics, beyond the SM. This problem embraces 
interdisciplinary areas and in this work we will explore the evidences that not only 
support the existence of dark matter, but also agree on the need of its existence 
and nature, addressing the problem and the detection methods from a particle 
physics perspective. 

 
 
Keywords: Astroparticles. Cosmology. Dark matter. 
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TÍTULO: Avaliação do comportamento reológico dos biopolímeros e bioblendas 

poliméricas obtidas com goma de mandioca 

Resumo 

Biopolímeros são amplamente estudados a fim de minimizar impactos 
ambientais devido a sua estrutura biodegradável e ao curto ciclo de vida, sendo 
dado uma maior atenção, a substituição de polímeros sintéticos. Estudos 
avaliam a melhoria da estrutura destes biopolímeros para que sejam 
desenvolvidas embalagens biodegradáveis. Os objetivos deste estudo foram 
avaliar o comportamento dos biopolímeros quanto a viscosidade intrínseca, 
umidade e o índice de fluidez com a adição de cargas, como o pó da casca da 
uva e o pó do resíduo da acerola e a umidade de diferentes amidos, para que 
posteriormente possam ser empregado nas formulações dos biopolímeros para 
avaliar o seu comportamento reológico. 
 
Palavras-chave: biopolímeros, biocompósito, amido, comportamento reológico. 

TITLE: Evaluation of the rheological behavior of biopolymers and polymer 

bioblends obtained with cassava gum 

Abstract 

Biopolymers are widely studied in order to minimize environmental impacts due 
to their biodegradable structure and short life cycle, and more attention is given 
to the substitution of synthetic polymers. Studies evaluate the improvement of the 
structure of these biopolymers in order to develop biodegradable packaging. The 
objectives of this study were to evaluate the performance of the polymers in terms 
of intrinsic viscosity, moisture and fluidity index with the addition of fillers, such 
as grape peel powder and acerola residue powder and the moisture of different 
starches, so that they can later be used in the biopolymers formulations to 
evaluate their rheological behavior. 
 
Keywords: biopolymers, biocomposite, starch, rheological behavior. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO EFEITO ESTEIRA SOBRE A PRODUÇÃO DE ENERGIA 

EM PARQUES EÓLICOS 

Resumo 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um algoritmo para estudar a 
influência do efeito de esteira na 
produção de energia de um parque eólico considerando o efeito de múltiplas 
esteiras. O algoritmo proposto calcula a 
velocidade de entrada no aerogerador considerando a área de sombreamento 
da esteira para cada turbina eólica de forma 
a determinar a produção de energia, a eficiência energética e o fator de 
capacidade de um parque eólico. A partir dos 
resultados obtidos na simulação, pode-se notar a influência do efeito esteira nos 
parâmetros de produtividade, pois um 
grande número de aerogeradores diminui a eficiência energética do parque, já 
que mais aerogeradores se tornam 
suscetíveis ao efeito de esteira. A distância entre as turbinas eólicas influencia 
na capacidade de produção de uma usina, 
portanto, é essencial avaliar o layout de um parque eólico, antes de sua 
instalação. 

  

 
 
Palavras-chave: efeito esteira, produção de energia, parque eólico, energia 

eólica 

TITLE: STUDY OF THE EFFECT OF MULTIPLES WAKES ON THE 

PRODUCTION OF ENERGY INWIND FARMS 

Abstract 

This paper presents the development of an algorithm to study the influence of the 
wake effect on the energy 
production of a wind farm considering the multiple wake model. The proposed 
algorithm calculates the input speed 
according to the shadowed area of the wake for each wind turbine to determine 
the energy production, the energy 
efficiency and the capacity factor of a wind farm. From the results obtained in the 
simulation, it can be notice the 
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influence of the wake effect in the productivity parameters because a large 
number of wind turbines decreases the 
energy efficiency of the park since more aerogenerators become susceptible to 
the wake effect. The distance between 
wind turbines influences the production capacity of a plant, therefore, it is 
essential to evaluate the layout of a wind 
farm, prior to its installation. 

  

 
 
Keywords: wake effect, energy production, wind farm, wind power 
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TÍTULO: Investigação sobre o Fluxo de Informações no Tratamento de Feridas 

no HUOL 

Resumo 

 

Muitas pessoas sofrem com feridas na pele, que podem se tornar crônicas e 
demorar para cicatrizar. O tratamento de feridas costuma fazer uso de várias 
informações sobre a saúde do paciente e a ferida. Esta pesquisa buscou 
investigar as necessidades e comportamentos informacionais de profissionais de 
enfermagem da Comissão de Curativos do Hospital Universitário Onofre Lopes. 
Iniciou-se a realização de um estudo de campo no hospital, que articularia 
pesquisa bibliográfica, observação participante, análise documental, entrevistas 
e grupos focais. O projeto teve início em novembro de 2019 e dedicou-se aos 
estudos bibliográficos, ao planejamento das primeiras atividades e negociações 
com os colaboradores envolvidos. Quando as observação de campo iriam 
começar, a pandemia da Covid-19 nos obrigou a paralisar as atividades da 
pesquisa. A continuidade da pesquisa permitiria identificar pessoas, atividades, 
processos, artefatos e informações envolvidos no tratamento de feridas no 
HUOL, bem como identificar gargalos, perda de informação e demais 
oportunidades de melhorias na gestão de informações neste contexto. 

 
 
Palavras-chave: estudo de usuário, saúde, necessidade informacional 

TITLE: An Information Flow Study During Wound Care at HUOL 

Abstract 

Many people suffer from skin wounds, which can become chronic and take time 
to heal. Wound treatment usually makes use of various information about a 
patient's health and wound. This research sought to investigate information 
needs and behaviors of nursing professionals from the Wound Care Committee 
of Universitário Onofre Lopes Hospital. A field study was started at the hospital, 
which would articulate bibliographic research, participant observation, document 
analysis, interviews and focus groups. The project started in November 2019 and 
was dedicated to bibliographic studies, planning the first activities and 
negotiations with the employees involved. When field observations would begin, 
the Covid-19 pandemic forced us to halt research activities. The continuity of the 
research would allow the identification of people, activities, processes, artifacts 
and information involved in wound treatment at HUOL, as well as identifying 
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bottlenecks, loss of information and other opportunities for improvements in 
information management in this context. 
 
Keywords: user study, health, information need, information behavior 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NO PROCESSO DE 

REDUÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DOS PÓS COMPÓSITOS HMA-22,2%AgNO3 

Resumo 

Molibdênio e Prata possuem características físico-químicas que permitem a 
formação de um material compósito para aplicações como contatos elétricos e 
dissipadores de calor. O molibdênio é um metal refratário com alta resistência a 
solda e erosão por arco elétrico e a prata é o metal com melhor condutibilidade 
elétrica. Esses fatores são responsáveis para a utilidade do compósito Mo-Ag 
nas aplicações supracitadas. Todavia, a insolubilidade entre Mo e Ag dificulta a 
obtenção de corpos densos por sinterização, prejudicando suas propriedades 
físicas e mecânicas. Nesse contexto, a moagem de alta energia (MAE) pode ser 
empregada para a obtenção de pós com maior refinamento, dispersão e 
homogeneidade entre os componentes. Essas características promovidas pela 
MAE podem induzir o processo de redução de forma que ela possa ocorrer em 
menor temperatura e promover a melhoria da sinterabilidade do material. A MAE 
foi realizada através de um moinho planetário com uma velocidade de rotação 
de 400 rpm durante 40 horas, além de ser realizado a mistura manual dos pós. 
Em seguida, foi efetuado um estudo sobre as diferentes temperaturas de 
redução no forno de síntese sob atmosfera de Hidrogênio para a obtenção da 
liga Mo-25Ag. Com base nas análises de microscopia eletrônica de varredura 
(MEV), foi observado fibras no material, provenientes de uma reação ocorrida 
pelo contato entre os precursores Heptamolibdato de Amônio (HMA) e Nitrato de 
Prata (AgNO3). 
 
Palavras-chave: Compósito Mo-Ag, Metalurgia do Pó, Moagem de Alta Energia, 

Redução. 

TITLE: INFLUENCE OF HIGH ENERGY MILLING IN THE PROCESS OF 

REDUCTION AND DECOMPOSITION OF COMPOSITE POWDER HMA-22.2 

AgNO3 

Abstract 

Molybdenum and Silver have physical and chemical characteristics that allow the 
formation of a composite material for applications such as electrical contacts and 
heat sinks. Molybdenum is a refractory metal with high resistance to welding and 
electric arc erosion and silver is the metal with the best electrical conductivity. 
These factors are responsible for the usefulness of the Mo-Ag composite in the 
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aforementioned applications. However, the insolubility between Mo and Ag 
makes it difficult to obtain dense bodies by sintering, impairing their physical and 
mechanical properties. In this context, high energy milling (HEM) can be used to 
obtain powders with greater refinement, dispersion and homogeneity between 
the components. These characteristics promoted by HEM can induce the 
reduction process so that it can occur at a lower temperature and improve the 
sinterability of the material. The HEM was performed through a planetary mill with 
a rotation speed of 400 rpm for 40 hours, in addition to the manual mixing of the 
powders. Then, a study was carried out on the different reduction temperatures 
in the synthesis oven under a hydrogen atmosphere to obtain the Mo-25Ag alloy. 
Based on the scanning electron microscopy (SEM) analysis, fibers were 
observed in the material, resulting from a reaction caused by the contact between 
the precursors Ammonium Heptamolybdate (HMA) and Silver Nitrate (AgNO3). 
 
Keywords: Mo-Ag composite, powder metallurgy, high energy milling, reduction. 
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TÍTULO: Investigação sobre o Fluxo de Informações no Tratamento de Feridas 

na MEJC 

Resumo 

A pele humana costuma sofrer feridas que requer cuidados, principalmente 
quando as feridas demoram a cicatrizar. Várias informações são analisadas 
durante o tratamento de feridas, principalmente sobre a saúde do paciente e 
sobre as características das feridas. O objetivo geral desta pesquisa foi analisar 
as necessidades e comportamentos informacionais de profissionais de 
enfermagem da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) durante o 
tratamento de feridas. Para tanto, um estudo de campo na maternidade foi 
iniciado, combinando pesquisa bibliográfica, observação participante, entrevista, 
grupo focal e análise documental. O trabalho de pesquisa começou em 
novembro de 2019, concentrando esforços nos estudos bibliográficos, em 
negociações com os colaboradores e no planejamento inicial das atividades. 
Infelizmente, a pesquisa foi interrompida pela pandemia da Covid-19 antes do 
início da observação de campo. Essa pesquisa apontaria processos, atividades, 
informações, pessoas e artefatos que participam do tratamento de feridas na 
MEJC. Além disso, seria possível analisar oportunidades de melhorar a gestão 
de informações nessas situações, para evitar a ocorrência de gargalos e perda 
de informações, por exemplo. 
 
Palavras-chave: estudo de usuário, saúde, necessidade informacional, 

comportamento 

TITLE: An Information Flow Study During Wound Care at MEJC 

Abstract 

Human skin usually suffers wounds that require care, especially when the 
wounds take time to heal. Various information is analyzed during the treatment 
of wounds, mainly about the patient's health and wounds characteristics. The 
general research goal was to analyze information needs and behaviors of nursing 
professionals at Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) during wound 
treatment. To this end, a field study in the maternity hospital was started, 
combining bibliographic research, participant observation, interview, focus group 
and document analysis. The research work began in November 2019, focusing 
efforts on bibliographic studies, negotiations with employees and initial planning 
of activities. Unfortunately, the research was interrupted by the Covid-19 
pandemic before the field observation began. This research would point out 
processes, activities, information, people and artifacts that participate in the 
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treatment of wounds in the MEJC. In addition, it would be possible to analyze 
opportunities to improve information management in these situations, to avoid 
bottlenecks and loss of information, for example. 
 
Keywords: user study, health, information need, behavior 
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TÍTULO: Modelo numérico preliminar através do Método dos Elementos 

Discretos (MED) para o estudo da interação entre encontro de ponte integral e o 

aterro contido 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo apresentar a concepção de um modelo 
desenvolvido com o auxílio do software Rocky DEM, que utiliza o Método dos 
Elementos Discretos (MED), no intuito de estudar os esforços gerados no solo 
frente aos deslocamentos laterais em encontros de pontes integrais, fenômeno 
que configura uma complexa interação solo-estrutura. A avaliação da 
interferência dos dados de entrada utilizados no software e a validação do 
modelo a partir de um trabalho experimental, assim como de modelos análogos 
presentes na literatura, também fazem parte do embasamento do estudo. A 
pesquisa iniciou-se com a avaliação de diversas ferramentas computacionais em 
MED. No Rocky DEM foram realizados ensaios em uma modelagem inicial 
simulando um elemento de solo, em forma de cubo, no ponto de contato entre o 
encontro de uma ponte integral hipotética e o solo. O solo foi representado por 
partículas esféricas e a configuração espacial do modelo analisada consistia de 
uma caixa com face móvel, que simulava o movimento proveniente do encontro 
de ponte sobre o solo. O resultado preliminar obtido foi a conclusão do estudo 
das funções do software e a próxima etapa será a análise comparativa de 
modelos da literatura através de ensaios com variações nos parâmetros de 
entrada do software. 
 
Palavras-chave: Ponte integral. Solo. Esforços. Método dos Elementos 

Discretos. 

TITLE: Preliminary Discrete Element Method (DEM) numeric model for studying 

the interaction beetwen an integral bridge abutment and the retained soil 

Abstract 

This article aims at presenting the general framework of a model developed with 
the Rocky DEM software, which uses the Discrete Element Method (DEM), for 
studying the forces generated within the soil by the displacement of an integral 
bridge, a phenomenon that characterizes a complex soil-structure interaction. 
Evaluation of the influence of the input parameters used in the software’s 
constitutive model and validation of the numerical model from an experimental 
investigation, as well as from analogous models presented in the literature, are 
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also part of this study. This research started with the assessment of several 
computational applications that uses DEM. After choosing Rocky DEM, tests 
were carried out in a preliminary DEM model simulating an element of soil with a 
cubic shape, representing the contact between a hypothetical integral bridge 
abutment and the soil. The soil was represented by spherical particles and the 
analyzed model’s spatial configuration consisted of a box with a movable face, 
which simulated the movement of the bridge abutment on the soil. The 
preliminary result obtained was the conclusion of the study of the software’s 
functions and the next step will be the comparative analysis of the numerical 
results with results from experimental models in the literature. 
 
Keywords: Integral bridge. Soil. Forces. Discrete Element Method. 
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TÍTULO: Estudo do Equilíbrio de Fases de Sistemas Funcionais 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo e determinação dos dados de 
equilíbrio de fases (ELV) do sistema binário etanol (1) + ácido caprílico (2) à 
pressão atmosférica constante, uma vez que esse conhecimento é de suma 
importância na otimização das unidades da indústria de produção do biodiesel. 
Além disso, realizou-se também a avaliação da predição e correlação da fase 
líquida pelo modelo termodinâmico UNIFAC, através do uso de simuladores 
como o Aspen Plus e o Specs. Na parte experimental, os dados de equilíbrio 
foram obtidos com a utilização do ebuliômetro Fischer com a re-circulação da 
fase vapor, e pela densimetria, onde juntamente com curva de calibração do 
sistema, foi possível assim determinar as fases molares experimentais. O 
estudo, então, se mostrou interessante e prático para predizer o equilíbrio de 
fases e suas propriedades termodinâmicas, prevendo o comportamento do 
sistema e podendo vir a ser utilizado em regiões as quais não se dispõe de dados 
experimentais. 
 
Palavras-chave: Equilíbrio de Fases, Modelagem Termodinâmica, Biodiesel 

TITLE: Phase Equilibrium Study of Functional Systems 

Abstract 

This present work aimed the study and the determination of the phase equilibirum 
(VLE) of the binary system ethanol (1) + caprylic acid (2) at constant atmospheric 
pressure, since this knowledge is of paramount importance in the optimization of 
the units of the biodiesel production industry. In addition, the prediction and 
correlation by thermodynamic models was also evaluated with the UNIFAC model 
to the liquid phase, through the use of simulators like Aspen Plus and Specs. In 
the experimental part, the equilibrium data were obtained through a Fischer's 
ebulliometer of circulation of the vapor phase, and through densimetry together 
with the system's calibration curve, thus determining the experimental molar 
phases. The study, then, proved interesting and practical to predict the balance 
of phases and their thermodynamic properties predicting the behaviour of the 
system and able to be used in regions where there is no experimental data. 
 
Keywords: Phase Equilibria, Thermodynamics Models, Biodiesel 
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TÍTULO: Gravitação adimensional no formalismo de Palatini. 

Resumo 

Motivados pelo princípio de que teorias físicas fundamentais não possuem 
escalas de energia ou comprimento, estudamos uma teoria de gravitação 
compatível com tal princípio: a teoria R^2 pura no formalismo de Palatini. 
Mostramos que esta teoria possui simetria local de escala, e que a quebra 
espontânea desta simetria resulta na relatividade geral com constante 
cosmológica não-nula. 
 
Palavras-chave: GravitaçãoAdimensional. TeoriaR^2. FormalismoDePalatini. 

TITLE: Adimensional gravity in the Palatini formalism. 

Abstract 

Motivated by the principle that fundamental physical theories do not possess any 
mass or length scale, we study a gravitational theory which is compatible with 
such principle: the pure R^2 theory in Palatini formalism. We show that this theory 
possesses local scale symmetry, and that the spontaneous breaking of this 
symmetry results in general relativity with nonzero cosmological constant. 
 
Keywords: AdimensionalGravity. R^2Theory. PalatiniFormalism. 
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TÍTULO: Verificação dos resultados da implementação das Ferramentas 

LeanHealthcare no Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL 

Resumo 

Projeto de pesquisa na forma de um estudo de caso no Hospital Público 
brasileiro, centrado no setor de estoques hospitalares. O objetivo desse projeto 
é implementar tecnicas Lean na gestão dos estoques hospitalares 
principalmente com a atuação no ambiente de estocagem e no auxílio a tomada 
de decisão por parte dos gestores nos pedidos de ressuprimento. 
 
Palavras-chave: Lean-Healthcare; Gestão de Estoques; Hospital Público; 

Kanban 

TITLE: Optimization of warehouse management at HUOL implementing lean 

healthcare tools 

Abstract 

Research project as case study on a public hospital in Brazil, focused in the 
warehouse area. The objetive of the project is to implement Lean techniques in 
the healthcare area specifically on warehouse management, acting on the 
warehouse environment and aiding managers to have better decisions on 
purchases operations. 
 
Keywords: Lean-Healthcare; Warehouse Management; Public Hospital; Kanban 
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TÍTULO: Hibridização do Path-relinking e outras Meta-heurísticas para o 

Problema Quadrático de Alocação Multiobjetivo 

Resumo 

A busca local, busca local iterativa e o path-relinking são métodos simples e 
poderosos, e neste relatório aplicam-se aos métodos de resolução de problemas 
do Problema Quadrático de Alocação. Além disso, utiliza-os de acordo com os 
métodos finais de estudo e investigações de resultados capturados em relação 
ao tempo de execução e exatidão das soluções encontradas. 
 
Palavras-chave: Busca Local Iterativa,Path-Relinking, Problema Quadrático de 

Alocação. 

TITLE: Investigation of Path Relinking Hybridization with Local Search and 

Iterative Local Search for the Quadratic Assignment Problem. 

Abstract 

The local search, iterative local search and path relinking are simple and powerful 
methods, and this article applies to the Quadratic Assignment Problem solving 
methods. In addition, it uses them according to the final study and research 
methods and methods. of results. captured relative to the runtime and accuracy 
of the solutions found. 
 
Keywords: Iterative local search, Quadratic Assignment Problem, Path-Relinking 
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TÍTULO: ANÁLISE NUMÉRICA DOS EFEITOS DO ESPAÇAMENTO VERTICAL 

E DA RIGIDEZ DO REFORÇO NO DESEMPENHO DE SOLO REFORÇADO 

COM GEOSSINTÉTICOS 

Resumo 

 

Neste estudo, foram realizadas análises numéricas bidimensionais para avaliar 
o efeito do espaçamento vertical e da rigidez das camadas de geossintético na 
performance de uma massa de solo reforçado. O modelo numérico utilizado foi 
validado de acordo com resultados de ensaios laboratoriais desenvolvidos por 
Costa (2019). As simulações desenvolvidas no software Plaxis 2D indicaram que 
o distanciamento entre camadas de reforço possui maior relevância que a rigidez 
destas na melhoria do comportamento de deformabilidade do solo reforçado. 
Este estudo concluiu que o uso de camadas mais próximas de geossintético 
permitiu que o conjunto sofresse menores recalques e deslocamentos 
horizontais na face. 

 
 
Palavras-chave: Geossintético. Solo reforçado. Deslocamento. Simulação 

Numérica. 

TITLE: NUMERICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF VERTICAL SPACING 

AND REINFORCEMENT STIFFNESS ON THE PERFORMANCE OF 

GEOSYNTHETIC REINFORCED SOILS 

Abstract 

 

In this study, bidimensional numerical analyses were performed to evaluate the 
effect of both the vertical spacing and the reinforcement tensile stiffness on the 
performance of geosynthetic reinforced soil mass. The numerical model was 
calibrated and verified according to the laboratorial results developed by Costa 
(2019). The simulations using the software Plaxis 2D demonstrated that the 
vertical spacing between layers of geosynthetic is more significant than the 
reinforcement stiffness to improve the deformation behavior of the geosynthetic 
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reinforced soil. This study concludes that the use of closely spaced geosynthetic 
layers allowed smaller settlement and lateral displacements at face. 

 
 
Keywords: Geosynthetic. Reinforced soil. Displacement. Numerical Simulation. 
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TÍTULO: Síntese de Novos Nitróxidos Cíclicos com Prospecção de Atividade 

Biológica 

Resumo 

 

 Os radicais livres são caracterizados por possuírem elétrons desemparelhados 
o que os torna extremamente reativos, e seu excesso leva a vários efeitos 
prejudiciais ao organismo sendo associado a diversas patologias. O organismo 
gera uma série de defesas contra esses radicais e são denominados como 
antioxidantes. Os nitróxidos cíclicos são compostos sintéticos que se destacam 
neste campo por possuir um alto poder terapêutico, anti-inflamatório, 
antioxidante, baixa toxicidade e alta estabilidade. Desta maneira, o objetivo deste 
trabalho é sintetizar o 3-carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil que é um 
derivado de nitróxido cíclico visando a prospecção de atividade biológica. A 
síntese do intermediário 2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-carboxiamida e do 3-
carbamoíla-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-1-oxil se deram através de reação de 
favorskii e oxidação, respectivamente. Para a caracterização dos produtos 
sintetizados foram realizados ponto de fusão, cromatografia em camada fina e 
análise espectroscópica na região do infravermelho. Tanto o intermediário 
carboxiamida quanto o nitróxido cíclico foram sintetizados com sucesso o que foi 
confirmado através de suas caracterizações. O nitróxido sintetizado será 
encaminhado para estudos de complexação com metais para alcance máximo 
do seu potencial, além de se continuar a rota sintética até a obtenção de um 
nitróxido inédito. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Nitróxidos cíclicos. Antioxidantes. Radicais 

Livres. 

TITLE: Synthesis of New Cyclic Nitroxides with Prospection of Biological Activity 

Abstract 

 Free radicals are characteristic for having unpaired electrons which makes them 
extremely reactive, and their excess leads to various harmful effects to the 
organism being associated with several pathologies. The body generates a series 
of defenses against these radicals and are called antioxidants. Cyclic nitroxides 
are synthetic compounds that stand out in this field for having a high therapeutic, 
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anti-inflammatory, antioxidant, low toxicity and high stability power. Thus, the 
objective of this work is to synthesize 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-
1-oxyl, which is a cyclic nitroxide derivative aiming at the prospecting of biological 
activity. The synthesis of the intermediate 2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-
carboxyamide and 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl occurred 
through Favorskii reaction and oxidation, respectively. For the characterization of 
the synthesized products, melting point, thin layer chromatography and 
spectroscopic analysis in the infrared region were performed. Both the 
carboxyamide intermediate and cyclic nitroxide were successfully synthesized, 
which was confirmed through their characterizations. The synthesized nitroxide 
will be sent to studies of complexation with metals to reach its maximum potential, 
in addition to continuing the synthetic route until obtaining an unprecedented 
nitroxide. 

 
Keywords: Nitroxide. Free radicals. Antioxidants. 
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TÍTULO: Construção de uma interface gráfica de usuário para validação de um 

modelo de classificação visando o rastreamento do câncer de mama 

Resumo 

Este projeto objetiva a utilização da bioespectroscopia e aplicação de 
classificação multivariada como nova tecnologia para criação de um programa 
de rastreamento do câncer de mama entre a Liga Norte-Riograndense Contra o 
Câncer em colaboração com a UFRN. Para isso, desenvolveu-se uma interface 
gráfica que servirá como ferramenta computacional para avaliar fornecer laudos 
clínicos.  
 
Foi construída uma interface gráfica de usuário (GUI) para análise precisa, 
econômica e rápida para o rastreamento do câncer de mama. Dessa forma, 
resolve-se problemas como a falta de profissionais especializados, tempo para 
entrega do resultado, menos resultados falso-positivos e falso-negativos, 
gerando um melhor prognóstico, levando assim a diminuição de mortes por 
câncer de mama. 
Na interface, utilizamos o modelo SPA-SVM, previamente treinado a partir de um 
conjunto de dados de plasma sanguíneo obtidos através da espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier no modo de reflectância total 
atenuada (ATR-FTIR). Demonstraram-se excelentes resultados em pacientes (n 
= 476) com sensibilidade (94%) e especificidade (91%) equiparados a 
mamografia tradicional (88-93% e 85-94%, respectivamente), mostrando-se 
como método alternativo viável. Objetiva-se aplicar a interface no processo de 
validação analítica a ser realizado na Liga Contra o Câncer. O método do duplo 
cego randomizado será realizado e assim, a real eficácia do método proposto 
será avaliado no meio clínico de forma simples. 
 
Palavras-chave: Bioespectroscopia. Câncer de Mama. Interface Gráfica de 

Usuário. 

TITLE: Construction of a graphical user interface to validate a classification model 

aimed at screening breast cancer 

Abstract 

This project aims to use biospectroscopy and apply multivariate classification as 
a new technology to create a breast cancer screening program between the Liga 
Norte Riograndense Contra o Câncer in collaboration with UFRN. For this, a 
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graphical interface has been developed that will serve as a computational tool to 
evaluate providing clinical reports. 
A graphical user interface (GUI) was built for accurate, economical and rapid 
analysis for breast cancer screening. In this way, problems such as the lack of 
specialized professionals, time for delivery of the result, less false-positive and 
false-negative results are solved, generating a better prognosis, thus leading to 
a decrease in deaths from breast cancer. 
At the interface, we used the SPA-SVM model, previously trained from a set of 
blood plasma data obtained through Fourier transform infrared spectroscopy in 
attenuated total reflectance (ATR-FTIR) mode. Excellent results have been 
demonstrated in patients (n = 476) with sensitivity (94%) and specificity (91%) 
comparable to traditional mammography (88-93% and 85-94%, respectively), 
showing themselves as a viable alternative method. The objective is to apply the 
interface in the analytical validation process to be carried out at the League 
Against Cancer. The double blind randomized method will be performed and thus, 
the real effectiveness of the proposed method will be evaluated in the clinical 
environment in a simple way. 

  

 
 
Keywords: Biospectroscopy. Breast cancer. Graphical user interface. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA 

PARA DETERMINAÇÃO DA ADULTERAÇÃO DE DIESEL 

Resumo 

O óleo diesel é bastante utilizado no Brasil. Frequentemente, este óleo derivado 
do petróleo precisa passar por correções em suas propriedades físico-químicas 
por meio da adição de melhoradores, entretanto, é importante avaliar os 
parâmetros de estabilidade à degradação dos combustíveis, característica 
determinante da qualidade destes produtos. Ao decorrer do tempo o consumo 
do óleo diesel vem aumentando acarretando maior preocupação com a 
qualidade do produto no mercado. Com tudo a presença do biodiesel pode 
facilitar a adulteração de combustíveis no Brasil. Para garantir a qualidade do 
óleo foram utilizados métodos espectroscópicos, sendo o infravermelho médio 
com transformada de Fourier, MIR e o infravermelho próximo, NIR associados a 
técnicas quimiométricas, como o Multivariate Curve Resolution Alternating Least 
Squares MCR-ALS, para a identificação e quantificação de adulterantes, no óleo 
diesel comercializado, também foi utilizado propriedades físico-químicas 
especificadas pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustível 
– ANP. Portanto, esse trabalho tem como objetivo a incorporação de um óleo 
lubrificante residual ao óleo diesel, para promover a sua adulteração, bem como 
caracterização, identificação e quantificação desses produtos adulterantes por 
métodos espectroscópicos associados à calibração multivariada. 
 
Palavras-chave: Diesel, Adulteração, MIR, NIR, Quimiometria, MCR-ALS 

TITLE: APPLICATION OF MULTIVARIATED CALIBRATION TOOLS FOR 

DETERMINING DIESEL ADULTERATIO 

Abstract 

Diesel oil is widely used in Brazil. Often, this oil derived from petroleum needs to 
undergo corrections in its physicochemical properties through the addition of 
improvers, however, it is important to evaluate the parameters of stability to the 
degradation of fuels, a determining characteristic of the quality of these products. 
Over time, the consumption of diesel oil has increased, causing greater concern 
with the quality of the product on the market. However, the presence of biodiesel 
can facilitate adulteration of fuels in Brazil. To guarantee the quality of the oil, 
spectroscopic methods were used, with the medium infrared with Fourier 
transform, MIR and the near infrared, NIR associated with chemometric 
techniques, such as the Multivariate Curve Resolution Alternating Least Squares 
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MCR-ALS, for the identification and quantification of adulterants in the 
commercialized diesel oil, physical and chemical properties specified by the 
National Petroleum Agency Natural Gas and Biofuel - ANP were also used. 
Therefore, this work aims to incorporate a residual lubricating oil to diesel oil, to 
promote its adulteration, as well as to characterize, identify and quantify these 
adulterating products by spectroscopic methods associated with multivariate 
calibration. 
 
Keywords: Diesel S10, Adulteration, FT-IR, NIR, Chemometrics, MCR-ALS 
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TÍTULO: Projeto e construção de uma garra mecânica de três dedos para 

acoplamento em manipulador mecânico 

Resumo 

Os ambientes industriais demandam tecnologias e processos flexíveis que 
correspondam a um nível de personalização de produtos e viabilidade 
econômica. A integração de sistemas físicos, virtuais e biológicos como parte 
dos conceitos de “Indústria 4.0” traz respostas os desafios descritos. Entre outros 
fatores, a integração da manufatura aditiva com os sistemas de controle tem 
ganhado destaque por permitir criar rapidamente dispositivos para a 
manipulação de produtos em ambientes industriais. Essas soluções permitem 
reduzir os custos, diminuir espaço de armazenamento com dispositivos 
específicos e aumentar a agilidade na execução de tarefas. Assim, este trabalho 
tem como objetivo realizar o projeto e a manufatura de uma garra mecânica com 
três dedos para manipulação de objetos com formas irregulares utilizando um 
sistema de controle baseado na plataforma National Instruments. Para isso, foi 
necessário o projeto da garra mecânica com três dedos com características 
adaptativas; a construção e o desenvolvimento de códigos de controle por meio 
do software LabView em conjunto com o microcontrolador MyRio-1900. A garra 
mecânica foi projetada, construída com dois sistemas de acionamento: um ativo, 
por cabos; um passivo, por molas torcionais. O seu funcionamento permitiu a 
aplicação em operações distintas para manipulação dos objetos. Os códigos e 
interface gráfica de controle permitiram acionamento individual ou simultâneo de 
forma lógica ou discreta dos dedos. 
 
Palavras-chave: Garra de três dedos,tendões,manufatura aditiva,controle,servo-

motor. 

TITLE: Design and manufacturing of a three-finger mechanical gripper for 

coupling in mechanical manipulator 

Abstract 

Industrial environments demand flexible technologies and processes that allow a 
high level of product customization and economic feasibility. The integration of 
physical, virtual and biological systems as part of the concepts of "Industry 4.0" 
brings answers to the described challenges. Among other factors, the integration 
of additive manufacturing and control systems provide a quick creation of devices 
to manipulate products on the shop floor. These solutions reduce costs, decrease 
storage space with specific devices, and to increase the agility in performing 
tasks. Thus, this work aims to design and manufacture a mechanical gripper with 
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three fingers to manipulate objects with irregular shapes using a control system 
based on the National Instruments platform. It was necessary to design the 
mechanical gripper with adaptive characteristics; the manufacturing and 
development of control codes aided by LabView software in association with the 
MyRio-1900 microcontroller. The mechanical gripper has been designed, 
manufactured and has two drive systems: one active, by cables; and the other 
passive, by torsion springs. The operation mode allowed the independent 
performance of the fingers with different adaptations to the manipulated objects. 
The codes and graphical control interface allowed individual or simultaneous 
fingers logically or discreetly activation. 
 
Keywords: Three-finger gripper,tendons,additive manufacture,control,servo-

motor. 
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TÍTULO: Necessidades e Comportamentos Informacionais de Profissionais de 

Enfermagem no Tratamento de Feridas 

Resumo 

Profissionais de enfermagem usam sistemas de informação durante suas 
atividades. Para avaliar se esses sistemas de informação são adequados e bons, 
antes é preciso conhecer as necessidades e comportamentos informacionais 
dos seus usuários. Trabalhos anteriores investigaram as necessidades e 
comportamentos informacionais de profissionais de enfermagem, mas poucos 
deles foram com profissionais que atuam no Brasil e geralmente focam o 
conhecimento técnico-científico destes profissionais. Este trabalho apresenta 
uma pesquisa quantitativa descritiva das necessidades e comportamentos 
informacionais de profissionais de enfermagem durante o tratamento de feridas 
na pele. Os dados foram coletados por um questionário online respondido por 
566 participantes de quase todos os estados brasileiros. Os participantes 
manifestaram a necessidade de analisar informações específicas da ferida e 
também sobre a saúde do paciente como um todo. As principais fontes de 
informação são o próprio paciente, o prontuário em papel, outros colegas e 
softwares. As informações produzidas durante os atendimentos aos pacientes 
são registradas em fotos, em papel, no computador, no celular e em gravações 
de áudio. Essa compreensão sobre as necessidades e comportamentos 
informacionais devem ser consideradas no desenvolvimento e melhoria de 
sistemas de informação que apoiam o trabalho de profissionais de enfermagem 
durante o tratamento de feridas. 
 
Palavras-chave: necessidade de informação, sistemas de informação, saúde 

TITLE: Information Needs and Behavior of Nursing Professionals in Wound Care 

Abstract 

 

Nursing professionals use information system during their work. To evaluate 
whether these information systems are adequate and good, it is first necessary 
to know the information needs and behavior of their users. Previous works 
investigated information needs and behaviors of nursing professionals, but few 
of them ware with professionals who work in Brazil and generally focus on 
technical-scientific knowledge of these professionals. This work presents a 
descriptive quantitative research of the information needs and behaviors of 
nursing professionals during the treatment of skin wounds. Data were collected 
through an online questionnaire answered by 566 participants from almost all 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1417 

 

Brazilian states. Participants expressed the need to analyze specific information 
about wound and also about the patient health as a whole. The main information 
sources are patient she/herself, medical records on paper, other colleagues and 
software. The produced information during patient care is recorded in photos, 
paper, computer, smartphones and in audio recordings. This understanding of 
information needs and behavior should be considered in development and 
improvement of information systems to support the work of nursing professionals 
during wound care. 

 
 
Keywords: information need, information system, health 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1418 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO EFEITO DE AUTORREPARO DE MICROCÁPSULAS 

POLIMÉRICAS EM MATRIZ EPÓXI POR MEIO DE ENSAIO MECÂNICO 

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 sintetizadas 
microcápsulas de poli(ureia-formaldeído) preenchidas com diciclopentadieno 
(DCPD), utilizando tipos diferentes de agitação. As microcápsulas sintetizadas 
foram caracterizadas por FTIR e MEV. As microcápsulas foram usadas na 
confecção de corpos de prova de sistema epóxi para ensaio de flexão, para 
avaliar o efeito de autorreparo em riscos feitos sobre sua superfície e a influência 
da incorporação das microcápsulas sobre as propriedades mecânicas do 
material. Parte dos corpos de prova foram submetidos a um envelhecimento em 
estufa para que fosse avaliado o seu efeito sobre as propriedades mecânicas. 
 
Palavras-chave: Microcápsulas; ; Autorreparo; Compósitos; Propriedades 

mecânicas. 

TITLE: Synthesis of poly (urea-formaldehyde) (PUF) / dicyclopentadiene (DCPD) 

microcapsules by mechanical stirring for application in epoxy matrix self-repair 

Abstract 

The use of microcapsules has been studied to promote the self-healing 
functionality in polymers and polymer matrix composites. These microcapsules, 
filled with a healing agent, must withstand the processing of the material in which 
they will be introduced, and should break easily releasing the liquid when there 
is damage. It is possible to change some properties by modifying the synthesis 
parameters. In addition, large-scale production can be made viable if 
microcapsules with uniform characteristics can be produced. In this work, 
microcapsules of poly (urea-formaldehyde) filled with dicyclopentadiene (DCPD) 
were synthesized using different types of stirring. The synthesized microcapsules 
were characterized by FTIR and MEV. The microcapsules were used in the 
preparation of epoxy test specimens for flexural test to evaluate the effect of self-
repair on scratches made on its surface and the influence of the incorporation of 
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the microcapsules on the mechanical properties of the material. Part of the 
specimens were submitted to a greenhouse aging so that their effect on the 
mechanical properties was evaluated. 
 
Keywords: Microcapsules; Self-healing; Composites; Mechanical properties. 
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TÍTULO: Treinamento semissupervisionado com definição da taxa de confiança 

para inclusão de forma flexível - continuação 

Resumo 

Este relatório é uma síntese do trabalho desempenhado enquanto bolsista 
PIBIC/UFRN na modalidade iniciação científica, sob a orientação da Profa. Dra. 
Anne Magaly de Paula Canuto, e visa expor atividades exercidas e alguns 
aprendizados obtidos durante este período. Abordaremos atividades executadas 
no início da bolsa que serviram como base prática e teórica para o entendimento 
e realização de atividades no projeto PVB15391-2018 e seguidamente 
discorreremos sobre o trabalho em si e alguns de seus resultados. 
 
Palavras-chave: Comitês de Classificadores, Técnicas de Otimização, Self-

training 

TITLE: Use of Optimization Techniques in Classifier Committees for Multi-label 

Hierarchical Classification and Semi-supervised Learning 

Abstract 

This report is a summary of the work performed as a PIBIC / UFRN scholarship 
holder in the scientific initiation modality, under the guidance of Profa. Dr. Anne 
Magaly de Paula Canuto, and aims to expose activities and some learning 
obtained during this period. We will cover activities carried out at the beginning 
of the scholarship that served as a practical and theoretical basis for 
understanding and carrying out activities in the PVB15391-2018 project and then 
we will discuss the work itself and some of its results. 
 
Keywords: Classification Committees, Optimization Techniques, Self-training 
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TÍTULO: Estudo das equações da Hadrodinâmica Quântica I para modelar as 

estrelas de nêutrons. 

Resumo 

As estrelas de nêutrons são objetos compactos que fascinam astrofísicos e 
físicos nucleares. Elas são formadas quando estrelas massivas esgotam seu 
combustível e colapsam. Devido a suas propriedades extremas como pressão, 
densidade e campo magnético, essas estrelas são utilizadas como laboratório. 
Atualmente, o interesse no estudo de estrelas de nêutrons tem aumentado 
devido ao fato de que a detecção da primeira onda gravitacional foi produzida 
pela colisão de duas estrelas de nêutrons. Neste projeto de iniciação científica 
visamos apresentar a estrela de nêutrons, sua formação, estrutura e 
propriedades. Também abordaremos a física por trás das estrelas de nêutrons, 
introduzindo o objetivo principal do nosso projeto que é o obter as equações da 
Hadrodinâmica Quântica I. Para futuros projetos iremos desenvolver mais a 
parte da física das estrelas de nêutrons, isto é, iremos aplicar essas equações 
na estrela e utilizaremos códigos numéricos para obtenção de dados. 
 
Palavras-chave: Estrelas de Nêutrons, Astrofísica, Física Nuclear, HDQ-I. 

TITLE: An Study of Equations of Quantum Hadrodynamics I for Modeling Neutron 

Stars. 

Abstract 

Neutron stars are compact objects that fascinate astrophysicists and nuclear 
physicists. They are formed when massive stars run out of fuel and collapse. Due 
to their extreme properties such as pressure, density and magnetic field, these 
stars are used as a laboratory. Currently, interest in the study of neutron stars 
has increased due to the fact that the detection of the first gravitational wave was 
produced by the collision of two neutron stars. In this scientific initiation project 
we aim to present the neutron star, its formation, structure and properties. We will 
also address the physics behind neutron stars, introducing the main objective of 
our project, which is to obtain the equations of Quantum Hadrodynamics I. For 
future projects we will further develop the physics part of neutron stars, that is, 
we will apply these equations in the star and we will use numerical codes to obtain 
data. 
 
Keywords: Neutron Stars, Astrophysics, Nuclear Physics, QHD-I. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização do complexo cis-[Ru(bpy)2(2-amino)( 

NO)](PF6)3 

Resumo 

O óxido nítrico desempenha um papel importante no sistema cardiovascular e 
nos processos fisiológicos e fisiopatológicos, por isso vem sendo utilizado na 
formação de nitrosilos complexos, para possibilitar sua aplicação como 
metalofarmacos, elevando o interesse na química de coordenação em 
desenvolver complexos capazes de doar NO para o organismo. Desse modo, os 
nitrosilos complexos de rutênio tem sido utilizado devido sua baixa toxicidade, 
estabilidade térmica e potencial biológico em liberar a molécula de NO de forma 
seletiva e controlada. Nesse contexto o presente trabalho tem como objetivo 
sintetizar e caracterizar o novo complexo de rutênio com os ligantes 2,2-bipiridina 
(bpy), 2-aminobenzotiazole (2-amino) e óxido nítrico (NO). O composto 
[Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 foi obtido através da reação do precursor 
[Ru(bpy)2Cl2] com 2-aminobenzothiazole e com a adição de NO gasoso, em 
metanol e sob agitação constante. Através da técnica da espectroscopia 
eletrônica na região do Uv-Vis foi identificada a presença de bandas intraligantes 
do ligante 2,2-bipiridina e 2-aminobenzotiazole na região de 241 e 246 nm e 
bandas de transferência de carga do metal para os ligantes polipiridínicos na 
região de 334 e 450 nm. No espectro vibracional na região do infravermelho foi 
observado bandas de nNO+ em 1930 cm-1 indicando a coordenação do oxido 
nítrico na esfera de coordenação, bem como bandas entre 1600 e 1450 cm-1 
referentes a estiramento dos anéis dos ligantes polipiridínicos. 
 
Palavras-chave: Nitrosilo complexo. Rutênio. Bipiridina. Óxido nítrico. 

TITLE: Synthesis and characterization of cis-[Ru(bpy)2(2-amino)( NO)](PF6)3 

Abstract 

Nitric oxide plays an important role in the cardiovascular system and in the 
physiological and pathophysiological processes, with this it has been used in the 
formation of complex nitrosyls, to allow its application as metallopharmaceuticals, 
raising interest in coordination chemistry in developing complexes capable of 
donating NO to the organism. Thus, complex ruthenium nitrosyls have been used 
due to their low toxicity, thermal stability and biological potential to release a NO 
molecule in a selective and controlled manner. In this context, the present work 
aims to synthesize and characterize the new ruthenium complex with ligands 2,2-
bipyridine (bpy), 2-aminobenzothiazole (2-amino) and nitric oxide (NO). The 
compound [Ru(bpy)2(2-amino)(NO)](PF6)3 was obtained by reacting the 
precursor [Ru(bpy)2Cl2] with 2-aminobenzothiazole and with of gaseous NO, in 
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methanol and under constant stirring. Through the technique of electronic 
spectroscopy in the Uv-Vis region the presence of intraligant bands of the ligand 
2,2-bipyridine and 2-aminobenzothiazole in the region of 241 and 246 nm was 
identified and charge transfer bands from metal to polypyridines binders in the 
region of 334 and 450 nm. In the vibrational spectrum in the infrared region bands 
of nNO+ were observed in 1930 cm-1 indicating the coordination of nitric oxide in 
the coordination sphere, as well as bands between 1600 and 1450 cm-1 referring 
to the stretching of the rings of the polypyridine binders. 
 
Keywords: Nitrosyl complexes. Ruthenium. Bipyridine. Nitric oxide. 
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TÍTULO: Conclusão do desenvolvimento e testes da ferramenta intitula PBIL-

Auto-Ens para a seleção automática de comitês de classificação 

Resumo 

O projeto central do orientador João Carlos Xavier, intitulado Seleção Automática 
de Comitês de Classificadores aplicada a Problemas de Classificação em Bases 
de Alta Dimensionalidade, tem como objetivo realizar o aprendizado de máquina 
automatizado, ou seja, realiza tarefas de classificação, buscando uma solução 
ótima para um dado problema. 
 
Palavras-chave: Aprendizado de máquina, comitês de classificadores, 

classificação. 

TITLE: Automatic Selection of Classification Committees applied to Classification 

Problems on High Dimensional Bases. 

Abstract 

The central project of the advisor João Carlos Xavier, entitled Automatic Selection 
of Classification Committees applied to Classification Problems on High 
Dimensional Bases, aims to carry out automated machine learning, that is, 
performs classification tasks, seeking an optimal solution for a given problem. 
 
Keywords: Machine Learning, classiffication committees, classification. 
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TÍTULO: Escalonamento de Síntese de Zeólitas a partir de Resíduo de Pó de 

Vidro 

Resumo 

A criação de rotas ambientalmente amigáveis e mais baratas a partir de materiais 
residuais para a síntese de zeólitas, chamadas sínteses eco-friendly, é uma 
forma alternativa e vem sendo amplamente discutido na literatura. Neste 
trabalho, foram realizados tratamento ácido no resíduo de pó de vidro e sínteses 
de zeólitas Linde Type A (LTA) e Faujasita-X (FAU-X), alterando a fonte de óxido 
de silício (SiO2), a fim de avaliar a utilização do pó de vidro como fonte de óxido 
de silício bem como o estudo dos parâmetros ideais de síntese para a formação 
de uma estrutura zeolítica característica escolhida. Para caracterização das 
amostras, as técnicas de Difratometria de Raios-X (DRX) e Fluorescência de 
Raios-X (FRX) foram utilizadas. Resultados do tratamento ácido no pó de vidro 
apontaram para um aumento significativo na % em massa de SiO2, em que a 
temperatura exerceu uma maior influência na remoção dos íons ferro (III), cálcio, 
e magnésio. E zeólitas com mais de uma fase foram obtidas com emprego do pó 
de vidro como fonte de SiO2 nas sínteses de zeólita FAU-X. 
 
Palavras-chave: Sínteses eco-friendly; Resíduo de pó de vidro; Zeólitas; 

TITLE: Scaled Synthesis of Zeolites from Glass Powder Residue 

Abstract 

The creation of environmentally friendly and cheaper routes from waste materials 
to synthesis of zeolites, called eco-friendly synthesis, is an alternative way and 
has been widely discussed in the literature. In this work, acid treatment was 
performed on the glass powder residue and synthesis of Linde Type A (LTA) and 
Faujasite-X (FAU-X) zeolites, changing the source of silicon oxide (SiO2) in order 
to evaluate the use of the glass powder as a source of silicon oxide as well as 
the study of the ideal parameters of synthesis for the formation of a chosen 
characteristic zeolite structure. For characterization of the samples, X-Ray 
Diffractometry (XRD) and X-Ray Fluorescence (XFR) techniques were used. 
Results of the acid treatment on the glass powder showed a significant increase 
in the % by mass of SiO2, where temperature exerted a greater influence on the 
removal of iron (III), calcium, and magnesium ions. And zeolites with more than 
one-phase were obtained by using the glass powder as a source of SiO2 in 
synthesis of FAU-X zeolite. 
 
Keywords: Synthesis Eco-friendly; Glass powder residue; Zeolites; 
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TÍTULO: Cálculo de Conjuntos Invariantes Controlados via Otimização Bilinear 

Resumo 

Em diversos contextos, como na indústria, na estatística, nas engenharias e até 
mesmo na saúde é possível descrever, através de ferramentas matemáticas, o 
comportamento de diversos sistemas, por meio de um processo conhecido como 
modelagem. Muitas vezes estes sistemas possuem faixas de funcionamento 
onde é possível garantir aspectos como segurança, qualidade do funcionamento, 
eficiência e consumo de recursos. Estes limites são restrições que devem ser 
respeitadas e que geralmente podem ser representados através de conjuntos 
poliédricos. Infelizmente, os limites nem sempre fornecem uma zona controlável, 
isto é, dentro destes conjuntos muitas vezes não é possível aplicar determinados 
valores de entrada de modo a levar determinadas variáveis do sistema até um 
ponto desejado, correndo o risco destas variáveis saírem do conjunto de 
restrições após um determinado período de tempo. Este trabalho busca, 
portanto, fornecer um problema de otimização capaz de encontrar um conjunto 
invariante controlado contido dentro do conjunto de restrições e que possua alto 
volume e quantidade de vértices pré-definida. 
 
Palavras-chave: Sistemas de controle; Sistemas lineares; Conjuntos invariantes; 

TITLE: Calculation of Controlled Invariant Sets through Bilinear Optimization 

Abstract 

In several contexts, such as industry, statistics, engineering and even health, it is 
possible to describe, through mathematical tools, the behavior of several 
systems, through a process known as modeling. Many times these systems have 
operating ranges where it is possible to guarantee aspects such as safety, 
operating quality, efficiency and resource consumption. These limits are 
constraints that must be respected and that can usually be represented through 
polyhedral sets. Unfortunately, the limits do not always provide a controllable 
zone, that is, within these sets it is often not possible to apply certain input values 
in order to take certain variables of the system to a desired point, running the risk 
of these variables leaving the set of constraints after a certain period of time. This 
work attempts, therefore, to provide an optimization problem capable of finding 
an invariant controlled set contained within the set of constraints and that has a 
high volume and pre-defined amount of vertices. 
 
Keywords: Control systems; Linear systems; Invariant Sets; 
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TÍTULO: Obtenção de nanopartículas a base de quitosana por complexação 

polieletrolítica 

Resumo 

O presente trabalho consiste em estudar a adsorção dos corantes alaranjado de 
metila (AM) e ácido azul 260 (AA) em sistemas isolados e combinados, de 
maneira a identificar as influências que um exerce sobre o outro. Para isso, 
efetuaram-se análises de espectroscopia no ultravioleta/visível (Uv-Vis), com 
soluções de diferentes concentrações dos corantes para a formulação de curvas 
de calibração. A partir disso, foi possível estabelecer os parâmetros mais 
favoráveis a serem utilizados para desenvolvimento de um futuro método de 
adsorção de corantes com a utilização do biopolímero quitosana. 
 
Palavras-chave: ácido azul 260, alaranjado de metila, corante, adsorção. 

TITLE: CONSTRUCTION OF CALIBRATION CURVES OF ORANGE METHYL 

DYE 

Abstract 

The present assignment consists of studying the adsorption of methyl orange 
(AM) and blue acid 260 (AA) dyes in isolated and combined systems, in order to 
identify the influences that one has on the other. To do this, ultraviolet / visible 
(UV-Vis) spectroscopy analyzes were carried out, with solutions of different 
concentrations of dyes for the formulation of calibration curves. From this, it was 
possible to establish the most favorable parameters to be used for the 
development of a future method of adsorption of dyes with the use of the chitosan 
biopolymer. 
 
Keywords: 260 blue acid, methyl orange, dye, adsorption. 
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TÍTULO: PT Monitoramento Inteligente da Umidade do Solo para o Cultivo de 

Tomate em Estufa 

Resumo 

A indústria no geral está em constante evolução devido ao avanço tecnológico e 
seus novos recursos que auxiliam em áreas distintas da mesma. A agricultura 
também faz uso das ferramentas utilizadas na Indústria 4.0, trazendo cada vez 
mais tecnologia e inovação para o campo. Galvão Junior (2018) Desenvolveu 
um sistema de monitoramento de umidade e automação de irrigação para a 
cultura do tomate em estufa. O sistema enfrentou alguns problemas como a 
oxidação dos sensores de umidade utilizados e a estratégia para medir a 
umidade do solo, porém, trouxe o controle manual da irrigação via aplicativo 
celular, além de gráficos do monitoramento da umidade. Tendo em vista os 
problemas apresentados no sistema citado, este projeto se comprometeu em 
continuar o desenvolvimento do sistema, solucionando os problemas 
apresentados e implementando melhorias para construir um sistema mais 
completo e confiável. 
 
Palavras-chave: monitoramento de umidade do solo, lógica fuzzy 

TITLE: Intelligent Monitoring of Soil Moisture for Greenhouse Tomato Cultivation 

Abstract 

The industry in general is constantly evolving due to technological advances and 
its new resources, which help in its different areas. Agriculture also uses the tools 
used in Industry 4.0, bringing more and more technology and innovation to the 
countryside. Galvão Junior (2018) Developed a humidity monitoring and irrigation 
automation system for greenhouse tomato cultivation. The system faced some 
problems such as the oxidation of the humidity sensors used and the strategy to 
measure soil moisture, however, it brought manual control of irrigation by 
smartphone application, in addition to graphs of moisture monitoring. In view of 
the problems presented in the aforementioned system, this project is committed 
to continue the development of the system, solving the problems presented and 
implementing improvements to build a more complete and reliable system. 
 
Keywords: soil moisture monitoring, fuzzy logic 
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TÍTULO: Sistema de Avaliação de Troca de Rota com Redes Neurais Artificiais 

Baseado em Parâmetros Críticos no Controle de Plantas via Redes industriais 

Sem Fio (WSIN). 

Resumo 

Este trabalho trata do estudo de tecnologias de comunicação para redes 
industriais sem fio (WirelessHart, ISA100.11a, GSAP) e do desenvolvimento de 
códigos para a análise e controle do sistema utilizado. 
 
Palavras-chave: Redes Industriais. WirelessHart. ISA100.11a. GSAP, ESP32. 

TITLE: Route Change Evaluation System with Artificial Neural Networks Based 

on Critical Parameters in Plant Control via Wireless Industrial Networks (WSIN). 

Abstract 

This work deals with the study of communication technologies for industrial 
wireless networks (WirelessHart, ISA100.11a, GSAP) and the development of 
codes for an analysis and control of the system used. 
 
Keywords: Industrial Networks. WirelessHart. ISA100.11a. GSAP, ESP32. 
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TÍTULO: INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E MAPEAMENTO: NOVOS MÉTODOS 

PARA UTILIZAÇÃO DE ORTOMOSAICOS DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO 

TRIPULADOS PARA MAPEAMENTOS PRECISOS DA SUPERFÍCIE 

TERRESTRE 

Resumo 

Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) também conhecidos como 
“Drones” ou UAV (Unmanned Aerial Vehicles) têm se mostrado uma tecnologia 
eficiente no âmbito do mapeamento, sobretudo no que diz respeito a geração de 
produtos cartográficos de alta resolução espacial, que aliado a um “baixo custo” 
quando comparada à uma aeronave tripulada, se destacando dentro das opções 
de novas tecnologias e uma cartografia de detalhe. Diante desse contexto, este 
trabalho tem como objetivo geral a utilização dessa tecnologia para geração de 
inovação, onde serão utilizadas metodologias que integrem os dados coletados 
com VANTs para avaliação e validação de mapas de uso e cobertura da terra, 
além de desenvolver métodos de correção de imagens por meio de técnicas 
geodésicas. Assim, a metodologia consistiu na realização de voos de VANT para 
coleta de imagens e posterior geração de ortomosaicos por meio de um software 
específico e de licença livre, onde foram realizadas correções locacionais 
através de pontos de controle com GNSS geodésico. Foram selecionadas nove 
imagens, as quais juntas possuíam 180 pontos aleatórios, sendo eles definidos 
através de inspeção visual, para posterior validação do mapa de uso e cobertura 
da terra, onde foram avaliadas as semelhanças e incompatibilidades para cada 
um deles, o mesmo processo ocorreu para o mapa de uso e cobertura da terra 
versus cadastro ambiental rural (CAR), de forma que, ao final da pesquisa, foi 
possível identificar uma acurácia global de 70,65%. 
 
Palavras-chave: VANT; mapeamento; inovação; validação; uso e cobertura da 

terra. 

TITLE: INNOVATION, TECHNOLOGY AND MAPPING: NEW METHODS FOR 

THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) ORTHOMOSAICS FOR 

ACCURATE MAPPING OF THE LAND SURFACE 

Abstract 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have proven to be an efficient technology in 
the field of mapping, especially with regard to the generation of high spatial 
resolution cartographic products, which combined with a “low cost” when 
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compared to a manned aircraft, if highlighting within the options of new 
technologies and a detailed cartography. Given this context, this work has as a 
general objective the use of this technology to generate innovation, where 
methodologies that integrate the data collected with UAVs will be used for the 
evaluation and validation of land use and land cover maps, in addition to 
developing methods for correction of land use. images using geodetic 
techniques. Thus, the methodology consisted of UAV flights for image collection 
and subsequent generation of orthomosaics by means of specific software and 
with a free license, where locational corrections were made through control points 
with geodesic GNSS. Nine images were selected, which together had 180 
random points, which were defined through visual inspection, for later validation 
of the land use and land cover map, where the similarities and incompatibilities 
for each of them were evaluated, the same process occurred for the land use and 
land cover map versus rural environmental registry (CAR), so that, at the end of 
the research, it was possible to identify a global accuracy of 70.65%. 
 
Keywords: UAV; mapping; innovation; validation; land use and coverage. 
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TÍTULO: Estudo do corpo sinterizado de Diamante Policristalino com 15% em 

peso de Nb 

Resumo 

O diamante policristalino (PCD) possui relevante aplicação em ferramentas 
industriais de corte e perfuração devido às suas propriedades superiores de 
resistência mecânica, dureza e resistência ao desgaste. Com isso, estudos 
sobre este material são cada vez mais necessários, buscando formas de otimizar 
seu desempenho e de estender sua vida útil em ferramenta. Assim, este plano 
de trabalho estudou a influência das temperaturas de sinterização (1650, 1750 e 
1850 °C) do diamante com 15% em peso de nióbio como ligante no processo de 
sinterização High Pressure High Temperature (HPHT) fixando a pressão em 7.7 
GPa. A caracterização dos corpos de prova obtidos foi executada através de 
Densimetria por princípio de Arquimedes, Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV), Espectroscopia Raman e Difração de Raios-X (DRX). Os resultados 
mostraram que o nióbio pode ser um bom ligante para o diamante, conseguindo 
densidades relativas de 96% a 100% para as amostras em todas as 
temperaturas. As análises de DRX mostraram que as fases preexistentes antes 
da sinterização se mantiveram e não houve grafitização, mas foram introduzidas 
as novas fases carbeto de tungstênio (WC) e carbeto de nióbio (NbC). As 
análises MEV realizadas nos PCDs obtidos expuseram que houve distribuição 
homogênea do nióbio entre as interfaces dos grãos de diamante e ausência de 
trincas. 
 
Palavras-chave: Diamante policristalino. Ligante de nióbio. Grafitização. HPHT. 

TITLE: Study the Diamond/15 wt% Nb sintered body 

Abstract 

Polycrystalline diamond (PCD) has a relevant application in industrial cutting and 
drilling tools due to its superior mechanical resistance, hardness, and wear 
resistance properties. Therefore, studies on this material are necessary, looking 
for ways to optimize its performance and extend its tool life. Thus, this work 
studied the influence of sintering temperatures (1650, 1750 and 1850 °C) of the 
diamond with 15wt% of niobium as a binder in the sintering process High 
Pressure High Temperature (HPHT) at a pressure of 7.7 GPa. The 
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characterization of the obtained PCDs was performed through Densimetry by 
Archimedes' principle, Scanning Electron Microscopy (SEM), Raman 
Spectroscopy, and X-Ray Diffraction (XRD). The results showed that niobium 
could be a good binder for the diamond, achieving relative densities of 96% to 
100% for samples at all temperatures. The XRD analyzes showed that the pre-
existing phases before sintering were maintained and there was no 
graphitization, but the new tungsten carbide (WC) and niobium carbide (NbC) 
phases were introduced. The SEM analyzes performed on the PCDs obtained 
showed that there was a homogeneous distribution of niobium between the 
diamond grains interfaces and the absence of cracks. 
 
Keywords: Polycrystalline diamond. Niobium as a binder. Graphitization. HPHT. 
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TÍTULO: Estudo das propriedades fotocatalíticas do molibdato de bário obtido 

pelo método hidrotérmico assistido por micro ondas 

Resumo 

Os cristais de molibdato de bário (BaMoO4) foram preparados utilizando o 
método de coprecipitação, e em seguida processados por meio do método 
hidrotermal assistido por micro-ondas nos tempos de 1, 2, 4 e 8min puro e com 
surfactante (ethyl 4-dimethylaminobenzoate). As estruturas obtidas foram 
caracterizadas por difração de raios-x, espectroscopia no infravermelho por 
transformada de Fourier (FT-IR), espectroscopia de absorção ultravioleta visível 
(UV-Vis) e fotoluminescência (PL). O molibdato apresentou a fase pura para 
todos os tempos de micro-ondas, além disso, para as amostras com sufactantes, 
com o tempo de 8min, houve uma descoloração melhor do que para as amostras 
sem surfactantes. 
 
Palavras-chave: BaMoO4; Hidrotermal assistido por micro-ondas; Fotocatálise. 

TITLE: Study of the photocatalytic properties of barium molybdate obtained by 

the microwave assisted hydrothermal method. 

Abstract 

BaMoO4 crystals were prepared by a controlled coprecipitation method and 
processed in a domestic microwave-hydrothermal without and with surfactants (). 
The structures were characterized by X-ray diffraction, Fourier transformed 
infrared (FT-IR), ultraviolet-visible (UV-vis) absorption spectroscopies and 
photoluminescence (PL). The molybdate showed the pure phase for all 
microwave times, in addition, for samples with surfactants, with the time of 8 min, 
there was a better discoloration than for samples without surfactants. 
 
Keywords: BaMoO4; Microwave-assisted hydrothermal method; Photocatalysis. 
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TÍTULO: Síntese de 1,2,3-Triazóis Derivados de Nitróxidos com Potencial 

Atividade Antioxidante 

Resumo 

O estresse oxidativo ocasionado por diferentes agentes contribuem para uma 
grande variedade de patologias. Por conseguinte, proteger o metabolismo 
normal de danos oxidativos deve possuir relevância terapêutica. No sentido de 
se combater os efeitos das espécies reativas de oxigênio são necessários a 
pesquisa por substâncias antioxidantes. Os radicais nitroxila cíclicos são 
exemplos de substâncias estáveis sequestradoras de radicais livres. Estes 
compostos degradam superóxidos e peróxidos, como também permitem a 
recombinação radical-radical no processo biológico. O objetivo deste estudo é a 
preparação de novos 1,2,3-triazóis derivados dos nitróxidos. A metodologia de 
preparação dos nitróxidos envolve a síntese do intermediário tempol e de novos 
análogos correlacionados explorando a reação do tipo “click chemistry” para 
formação de 1,2,3-triazóis-1,4-dissubstituidos. Resultados anteriores do nosso 
grupo de pesquisa sugerem que os efeitos protetores dos nitróxidos residem na 
capacidade redox de seus radicais em modificar o estresse oxidativo, permitindo 
assim que esses compostos possam ser explorados para uso terapêutico. Desta 
forma o composto inédito preparado será encaminhado para avaliação 
antioxidante. 
 
Palavras-chave: Nitróxidos. 1,2,3-Triazóis. Antioxidantes 

TITLE: Synthesis of 1,2,3-Triazoles Derived from Nitroxides with Potential 

Antioxidant Activity 

Abstract 

Oxidative stress caused by different agents contribute to a wide variety of 
diseases. Therefore, to protect the normal metabolism of oxidative damage must 
have therapeutic relevance. In order to counteract the effects of free radicals are 
needed for research antioxidants. The cyclic nitroxyl radicals are examples of 
stable sequestrant substances of free radicals. These compounds degrade 
peroxides and superoxides, but also allow the radical-radical recombination in the 
biological process. The aim of this study is the preparation of new 1,2,3-triazole 
derivatives of nitroxides and subsequent evaluation of the antioxidant activity. 
The preparation method of nitroxides involves the synthesis of intermediate 
tempol and related analogs exploiting new type reaction "click chemistry" for the 
formation of 1,2,3-triazoles. Previous results from our research group suggests 
that the protective effect of nitroxides reside in redox capacity of its radical change 
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in oxidative stress, thus allowing these compounds can be exploited for 
therapeutic use. In this way the unprecedented compound prepared will be sent 
for antioxidant evaluation. 
 
Keywords: Nitroxides. 1,2,3-Triazoles. Antioxidants 
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TÍTULO: Análise de Aplicativos Móveis sobre o Tratamento de Feridas 

Resumo 

O tratamento de feridas na pele é um processo onde profissionais de 
enfermagem analisam várias informações. Aplicativos são sistemas de 
informação promissores para auxiliar este processo por lidarem facilmente com 
imagens e serem móveis. Este trabalho apresenta uma revisão sistemática de 
aplicativos Android na Play Store que abordam o tratamento de feridas. Entre 
janeiro e fevereiro de 2020 foram encontrados 41 aplicativos móveis em 
Português e Inglês com instalação gratuita. Os aplicativos identificados oferecem 
algum apoio computacional a todas atividades básicas do processo de 
tratamento de feridas, apesar de nenhum deles apoiar todo o processo. Foram 
identificados 8 tipos de apoio computacional nos aplicativos analisados, 
envolvendo 26 funcionalidades. Essa compreensão do estado da arte é 
importante para auxiliar o desenvolvimento de novos aplicativos em uma área 
onde análise holística é fundamental. 
 
Palavras-chave: aplicativo móvel. enfermagem. feridas na pele. 

TITLE: Systematic Review of Mobile Application to Support Wound Care 

Abstract 

Wound care is a process where nursing professionalsanalyze lots of information. 
Apps are promising information systems to assist this process as they handle 
images easily and are mobile. This paper presents a systematic review of Android 
apps on Play Store that address wound care. Between January and February 
2020, 41 mobile applications were found in Portuguese and English with free 
installation. The identified applications offer some computational support to all 
basic activities of the wound treatment process, although none of them support 
the entire process. Eight types of computational support were identified in the 
analyzed applications, involving 26 functionalities. This state-of-the-art 
understanding is important to assist development of new applications in an area 
where holistic analysis is essential. 
 
Keywords: mobile application. nursing. skin wounds. 
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TÍTULO: Estabilidade de bobinas de nanotubo de carbono de paredes múltiplas 

Resumo 

 

Um dos objetivos da nanociência é o desenvolvimento de componentes 
eletrônicos em escala nanométrica, que possuam desempenho igual ou superior 
aos componentes macroscópicos. Com base nesta pespectiva, este trabalho tem 
o propósito de estudar a estabilidade de bobinas formadas por nanotubos de 
carbono de paredes múltiplas, que, em tese, poderiam ser usadas como 
indutores em nanoescala. Utilizamos como método de simulação a dinâmica 
molecular através do pacote LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively 
Parallel Simulator) e do campo de força CHARMM (Chemistry at Harvard 
Macromolecular Mechanics). É conhecido na literatura que a energia de 
nanotubos de carbono de parede simples é menor na configuração enrolada do 
que na configuração reta. A partir dos resultados das simulações, constatamos 
que esse efeito também ocorre para nanotubos de carbono de paredes múltiplas, 
indicando que a configuração enrolada é estável. A fim de verificar se haveria 
enrolamento espontâneo, deixamos evoluir em uma simulação um nanotubo de 
carbono que inicialmente formava uma pequena fração de volta. Constatamos a 
não ocorrência deste enrolamento, em virtude da presença de atrito entre 
segmentos adjacentes. Determinamos também o comprimento de nanotubo 
mínimo que torna energeticamente viável a formação da primeira volta, 
mantendo fixo o diâmetro do nanotubo e o número de paredes. Concluímos que 
bobinas de nanotubo de carbono de paredes múltiplas também são estáveis, 
assim como as de paredes simples. 

 
 
Palavras-chave: Nanoindutores, Nanotubos de carbono, Dinâmica molecular, 

Estabilidade. 

TITLE: Stability of multi-walled carbon nanotube coils 

Abstract 

 

One of the goals of nanoscience and nanotechnology is the development of nano-
scale electronic components that have a performance equal to, or higher than, 
macroscopic components. Based on this perspective, this work has the objective 
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of studying the stability of multi-walled carbon nanotube coils that, in theory, could 
be used as nano-scale inductors. In our simulations we used the molecular 
dynamics method, employing the CHARMM (Chemistry at Harvard 
Macromolecular Mechanics) force field as implemented in the LAMMPS (Large-
scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator) software package. It is 
known from the literature that the energy of a coiled single-walled carbon 
nanotube is smaller than that of a straight single-walled carbon nanotube. From 
the results of the simulations, we found that this is also true for multi-walled 
carbon nanotubes, indicating that the coiled configuration is stable. In order to 
verify if spontaneous self-coiling would occur, we simulated a coiled carbon 
nanotube with an initially small overlap length. We did not observe spontaneous 
self-coiling, due to the presence of friction between adjacent segments. We also 
determined the minimum length that makes the formation of the first turn 
energetically viable, by changing the nanotube length while keeping its diameter 
and number of walls constant. Our simulations show that multi-walled carbon 
nanotube coils are stable. 

 
 
Keywords: Nanoinductors, Carbon Nanotube, Molecular Dynamics, stability. 
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TÍTULO: Avaliação das Propriedades Fotocatalíticas do Molibdato de Cobalto 

Obtido via síntese Hidrotermal 

Resumo 

Os resíduos sólidos marcam fortemente o cenário de alterações climáticas com 
as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em seus produtos reacionais, 
contribuindo assim para um notório impacto ambiental. Partindo dessa 
problemática é de extrema importância o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
novas tecnologias ambientalmente adequadas de tratamento e destinação final 
de resíduos. Sendo assim, propõe-se a análise da viabilidade de emprego do 
molibdato de cobalto (CoMoO4) em uma estrutura fotocatalítica para a 
conversão do metano gerado em aterros sanitários, em metanol. O projeto 
utilizou-se do respaldo teórico de uma revisão sistemática recorrendo-se às 
bases de dados Web of Science e Scopus para selecionar sistematicamente 
artigos relacionados à análise do método hidrotermal e seus parâmetros, 
buscando verificar a viabilidade técnica de utilização do método para a síntese 
do composto pretendido, avaliando criticamente sua eficiência, auxiliando a 
tomada de decisões futuras de uma rota de síntese eficaz e que apresente bons 
resultados como elemento fotocatalisador. 
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Molibdato de cobalto. Método hidrotermal. 

TITLE: Evaluation of the Photocatalytic Properties of Cobalt Molybdate Obtained 

via hydrothermal synthesis 

Abstract 

Urban solid waste strongly marks the climate change scenario with the emission 
of greenhouse gases (GHGs) in its reaction products, thus contributing to an 
environmental impact. Based on this problem, it is of extreme importance the 
improvement of new technologies that correctly deal with its final disposal. 
Therefore, an analysis of cobalt molybdate (CoMoO4) in a photocatalytic 
structure for the transformation of methane into methanol is proposed. The 
project uses the respective theorist in a systematic review that is based on the 
Web of Science and Scopus databases to systematically select articles in the 
analysis of the hydrothermal method and its tests for the analysis of the 
compound, critically evaluating its use. Finally, to make future decisions on an 
effective treatment route that presents a good characterization of the compound 
for use in photocatalysis. 
 
Keywords: Solid waste. Cobalt molybdate. Hydrothermal method. 
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CÓDIGO: ET0253 

AUTOR: DIEGO VINICIUS FERNANDES BEZERRA 

ORIENTADOR: EDUARDO LINS DE BARROS NETO 

 

 

TÍTULO: Remoção de metais pesados utilizado a folha do cajú 

Resumo 

A contaminação dos corpos de água por metais pesados vem se tornando um 
sério problema ambiental. O descarte inadequado de efluentes contaminados 
por íons de metais, mesmo em pequenas concentrações, podem causar sérios 
danos aos seres humanos, a fauna, flora e a microbiota, comprometendo assim, 
a qualidade de vida do ecossistema presente. Diante deste contexto, é 
necessário o tratamento destes efluentes a níveis ambientalmente aceitáveis 
antes de lançá-los no meio ambiente. Não obstante a isso, o uso de 
bioadsorventes para o tratamento de efluentes contaminados, como alternativa 
a métodos convencionais, tem sido objeto de estudo de diversas pesquisas 
contemporâneas. Nessa perpectiva, este trabalho buscou analisar a viabilidade 
da utilização do pó das folhas in natura do cajueiro vermelho (Anacardium 
occidentale L.) e da carnaúba (Copernicia prunifera) como adsorventes para 
remoção de íons de cobre presentes em efluentes sintéticos.Os estudos de 
adsorção foram realizados em sistema de batelada, cujo os efeitos do pH (3,0 a 
10,0), da concentração do adsorvente (2 a 20 gL-1), do tamanho de partícula 
(0,6 a 0,075mm) e da concentração inicial do adsorbato (10 a 150 mgL-1) foram 
avaliados. Os resultados indicaram um aumento na capacidade de adsorção 
para valores de pH entre 3 e 7. Após atingir pH igual a 7, observa-se que a 
capacidade de adsorção é reduzida, para ambos os estudos. 
 
Palavras-chave: Adsorção, pó das folhas do cajueiro, pó das folhas da carnaúba, 

cobre. 

TITLE: Copper biosorption in aqueous solution using powders from cashew 

(Anacardium occidentale L.) and carnauba (Copernicia prunifera) powders 

Abstract 

Lately, the contamination of water bodies caused by heavy metals has become 
a serious environmental issue. The discharge of effluents which contain heavy 
metal ions, even at small concentration, without an adequate treatment damages 
human beings, fauna, and flora thus this affects the wellness of the entire 
ecosystem. Therefore, these effluents require certain treatment to lower the ions 
level to an environmentally acceptable concentration before discharging them 
into the environment. Additionally, bioadsorbents have been used for the 
treatment of contaminated effluents as an alternative to conventional methods. 
They have also been largely studied in recent researches. Hence, this work aims 
to evaluate the usage of red cashew (anacardium occidentale L) leaves and 
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carnaúba (copernicia prunifera) leaves, in powder form, as adsorbents for copper 
ions removal from synthetic effluents. The results indicated an increase in 
adsorption capacity at pH values between 3 and 7. After reaching pH equal to 7, 
it is observed that the adsorption capacity is reduced for both studies. Regarding 
the evaluation of the variation of the adsorbent concentration, it was observed 
that for the powder of the cashew leaves the increase of the mass quantity did 
not affect the removal process, however, for the powder of the leaves of the 
carnauba it was observed that the Percentage of removal is directly proportional 
to the mass increase. 
 
Keywords: adsorption, cashew leaves powder, carnaúba leaves powder, copper. 
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TÍTULO: Construção da curva de calibração para uma mistura de dois corantes 

Resumo 

 

Os resíduos gerados pelas atividades industriais causam sérios prejuízos ao 
meio ambiente. Os corantes sintéticos são um dos principais componentes dos 
efluentes produzidos pela indústria têxtil. Várias técnicas de remoção e/ou 
degradação desses compostos têm sido estudadas para alcançar um tratamento 
realmente efetivo. E uma das formas de verificação da eficiência desses 
processos é a comparação entre a absorbância de uma amostra com os padrões 
definidos pela literatura. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é determinar 
os comprimentos de onda para a construção das curvas de calibração do corante 
azul ácido 260 em uma mistura com o alaranjado de metila, para futuros testes 
de adsorção competitiva dos corantes em membranas de quitosana. A partir das 
análises no espectrofotômetro, foi possível obter os espectros para inúmeras 
concentrações e os coeficientes de correlação, os quais foram usados para 
determinar a faixa de comprimento de onda segura para a construção das curvas 
de calibração. 

 
 
Palavras-chave: Azul ácido 260, alaranjado de metila, absorbância, curva de 

calibração 

TITLE: Construction of the calibration curve for a mixture of two dyes 

Abstract 

The waste generated by industrial activities causes serious damage to the 
environment. Synthetic dyes are one of the main components of the effluents 
produced by the textile industry. Various techniques for removing and/or 
degrading these compounds have been studied to achieve a truly effective 
treatment. And one of the ways to check the efficiency of these processes is to 
compare the absorbance of a sample with the standards defined by the literature. 
For this reason, the objective of this work is to determine the wavelengths for the 
construction of the calibration curves of the acid blue dye 260 in a mixture with 
the methyl orange for future tests of competitive adsorption of the dyes in chitosan 
membranes. From the analysis on the spectrophotometer, it was possible to 
obtain the spectrum for numerous concentrations and the correlation coefficients, 
which were used to determine the safe wavelength range for the construction of 
the calibration curves. 
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Keywords: Acid blue 260, methyl orange, absorbance, calibration curve. 
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TÍTULO: Estudo de adsorção utilizando carvão ativado para fins de 

dessalinização da água do mar. 

Resumo 

O problema da escassez de água  mundial atinge consideráveis proporções em 
algumas áreas do planeta, tornando as técnicas de transformação de água 
salgada em água doce (dessalinização), cada vez mais relevantes. O objetivo 
geral desse projeto consiste em dessalinizar a água do mar utilizando o carvão 
produzido a partir da pirólise do pó de esgoto doméstico. O presente artigo trata 
dos testes preliminares visando alcançar o objetivo geral proposto. Como 
alternativas, a água do mar foi substituída por águas salobras, e esta, por 
soluções sintéticas de NaCl. No estudo o carvão ativo comercial foi caracterizado 
por análise de DRX, FRX, MEV e BET. Dentre as principais caracterizações, a 
análise de FRX mostrou que o carvão comercial e do lodo (Pedroza, 2011), são 
constituídos em sua maioria por óxidos de ferro, sílica, alumínio e potássio.  A 
análise de BET realizada por (Pedroza, 2011), mostrou uma área superficial 
especifica de 544 m2/g para o carvão comercial e de 13 m2/g para o carvão do 
lodo de esgoto. A concentração inicial do NaCl foi em torno de 1,028 g/L e o pH 
do meio teve como valores 7,0 e 3,0, respectivamente. A concentração do sal foi 
avaliada por medidas de condutividade elétrica a partir de estudos em batelada 
com um sistema shaker. Os resultados obtidos mostraram que a capacidade de 
adsorção do carvão comercial aumenta com o aumento da acidez do meio, 
chegando a um percentual de 12,45% (pH = 3,0) e uma capacidade de equilíbrio 
de 19,8 mg de sal/g de adsorvente. 
 
Palavras-chave: Dessalinização. Carvão comercial. Solução de NaCl. Adsorção 

batelada. 

TITLE: Adsorption study using activated carbon for seawater desalination 

purposes. 

Abstract 

The problem of world water scarcity reaches considerable proportions in some 
areas of the planet, making the techniques of transformation of salt water into 
fresh water (desalination), increasingly relevant. The overall objective of this 
project is to desalinate seawater using charcoal produced from pyrolysis of 
domestic sewage powder. This article deals with preliminary tests aiming to 
achieve the proposed general objective. As alternatives, seawater has been 
replaced by speckled waters, and this one by synthetic NaCl solutions. In the 
study, commercial active charcoal was characterized by XRD, XRF, SEM and 
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BET analysis. Among the main characterizations, the analysis of XRF showed 
that commercial charcoal and sloil (Pedroza, 2011) are mostly composed of iron 
oxides, silica, aluminum and potassium. The BET analysis performed by 
(Pedroza, 2011) showed a specific surface area of 544 m2/g for commercial 
charcoal and 13 m2/g for sewage sludge coal. The initial concentration of NaCl 
was around 1.028 g/L and the pH of the medium had as values 7.0 and 3.0, 
respectively. Salt concentration was evaluated by electrical conductivity 
measurements from batch studies with a shaker system. The results showed that 
the adsorption capacity of commercial coal increases with increasing acidity of 
the medium, reaching a percentage of 12.45% (pH = 3.0) and a equilibrium 
capacity of 19.8 mg of salt/g of adsorbent. 
 
Keywords: Desalination. Commercial charcoal. NaCl solution. Batch adsorption. 
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TÍTULO: Influência da massa molar do PEG em sistemas aquosos para 

recuperação de proteínas totais durante o protocolo de purificação do antígeno 

503 de Leishmania i. chagasi expresso em E. coli M15 

Resumo 

Devido ao elevado custo e a toxicidade das drogas utilizadas para cura da 
leishmaniose, faz-se necessário buscar alternativas mais eficazes e menos 
agressivas ao organismo. No presente trabalho foi avaliada a recuperação de 
proteínas totais durante o protocolo de purificação do antígeno 503 de 
Leishmania i. chagasi expresso em E. coli M15 em um sistema de duas fases 
aquosas com fases formadas de PEG 6000/fosfato de potássio dibásico. O 
melhor resultado de recuperação foi o do experimento formado por 20,0% PEG 
6000, 12,51% de fosfato de potássio dibásico, 10,0% caldo proteico e 57,49% 
de água, com recuperação de 1,01 mg de proteína, 84% de rendimento e 
coeficiente de partição 4,98. 

 
Palavras-chave: E. coli; Sistemas de Duas Fases Aquosas; Antígeno 503; 

Purificação; 

TITLE: PEG’s molar weight influence in aqueous systems for recovery and 

purification of 503 antigen of Leishmania i. chagasi expressed in E. coli 

Abstract 

Due to the high cost and toxicity of drugs used to cure leishmaniasis, it is 
necessary to research for more effective and less aggressive alternatives to the 
body. In the present study, the recovery of total proteins during the protocol for 
expressing the Leishmania i. chagasi 503 antigenusing E. coli M15 was 
performed by means of a two-phase aqueous system with PEG 6000/dibasic 
potassium phosphate forming phases. The best recovery result was found using 
20,0% PEG 6000, 12.51% dibasic potassium phosphate, 10% protein broth and 
57.49% water, with recovery of 1.01 mg of protein, 84% of yield and a partition 
coefficient of 4.98. 

 
Keywords: E. coli; Aqueous Two Phase Systems; Antigen 503; Purification; 
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TÍTULO: Desenvolvimento de manual para o software de controle do Regulador 

Eletromagnético de Frequência (REF) 

Resumo 

O presente trabalho pretende relatar sobre o desenvolvimento de um manual 
orientado à estratégia de controle da plataforma do regulador eletromagnético 
de frequência (REF) implementada no processador digital de sinais (DSP) da 
Texas Instruments da família TMS320x281x . Serão detalhados os aspectos 
mais importantes visando a utilização do controle do REF, tais como: apropriação 
da estratégia de controle proposta por SILVA (2015); associar os blocos da 
estratégia de controle com os trechos de código da rotina de controle; e justificar 
o uso dos módulos do DSP na rotina de controle. Finalmente pretendia-se 
implementar uma nova estratégia de controle para o REF, porém devido à crise 
de saúde mundial de 2020, essa aplicação foi inviabilizada. 

 
Palavras-chave: REF. DSP. Controle. Manual. 

TITLE: Development of a manual for the Electromagnetic Frequency Regulator 

(EFR) control software 

Abstract 

The present work intends to report on the development of a guide oriented to the 
control strategy of the electromagnetic frequency regulator (EFR) platform 
implemented in the Texas Instruments digital signal processor (DSP) of the 
TMS320x281x family. The most important aspects specific to the use of EFR 
control will be detailed, such as: appropriation of the control strategy proposed 
by SILVA (2015); associate the control strategy blocks with the code snippets of 
the control routine; and justify the use of DSP modules in the control routine. 
Finally, it was intended to implement a new control strategy for the REF, however 
due to the global health crisis of 2020, this application was not feasible. 

 
Keywords: EFR. DSP. Control. Guide. 
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TÍTULO: Planejamento e otimização de experimentos de adsorção e análise de 

potencial zeta de tensoativo em argila atapulgita 

Resumo 

 

Normalmente, a estatística é lembrada quando se têm grandes quantidades de 
informação, e a atividade estatística mais importante não é a análise dos dados 
e sim os planejamentos dos experimentos em que esses dados devem ser 
obtidos. Por isso, um bom planejamento consiste em projetar experimentos de 
forma tal que ele seja capaz de oferecer a informação que se está procurando 
(Barros Neto et al., 2003). As argilas, utilizadas como viscosificantes em fluidos 
de perfuração não aquosos, não podem ser usadas sem uma prévia modificação 
superficial para que se tornem hidrofóbicas. Logo, esse trabalho teve como 
objetivo determinar a massa ótima de atapulgita para se obter máxima adsorção 
do brometo de hexadeciltrimetilamônio (CTAB) em diferentes concentrações, 
visando a organofilização da argila. Para isso, foi realizado planejamento 
experimental nos ensaios de adsorção em banho finito, variando a massa do 
adsorvente (atapulgita) e concentração da solução de CTAB. 

 
 
Palavras-chave: Planejamento, atapulgita, adsorção, organofilização 

TITLE: Design and optimization of adsorption experiments and analysis of zeta 

potential of surfactant in atapulgite clay 

Abstract 

 

Normally, a statistic is remembered when you have large amounts of information, 
and a more important activity statistic is not an analysis of the data, but the design 
of the experiments in which that data should be obtained. For this reason, good 
planning consists of designing experiments in such a way that it is able to offer 
the information you are looking for. (Barros Neto et al., 2003). Clays, used as 
viscosifiers in non-aqueous drilling fluids, cannot be used without prior surface 
modification to make them hydrophobic. Therefore, this work aimed to determine 
the optimal atapulgite mass to obtain maximum adsorption of 
hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) in different concentrations, 
aiming at the organophilization of the clay. For this, experimental planning was 
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carried out in the adsorption tests in a finite bath, varying the mass of the 
adsorbent (atapulgite) and concentration of the CTAB solution. 

 
 
Keywords: planning, atapulgite, adsorption, organophilization 
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TÍTULO: Viabilidade de Sistema de Aproveitamento da Água de Chuva para 

abastecimento residencial e produção de hortaliças em Caicó/RN 

Resumo 

 

A baixa disponibilidade hídrica no semiárido torna necessário a adoção de 
alternativas que proporcionem o seu aumento, tais como os Sistemas de 
Aproveitamento da Água de Chuva (SAAC). Nessa perspectiva, o objetivo do 
estudo é analisar a viabilidade financeira do uso do SAAC para abastecimento 
familiar e irrigação de um pequeno cultivo de hortaliças em Caicó/RN. Para isso, 
foi desenvolvido em planilha eletrônica MS Excel, utilizando os dados de 
precipitação, um modelo de simulação do SAAC na escala diária. Além disso, 
foram simulados fluxos de caixa levando em conta os investimentos na Central 
de Produção de Hortaliças (CPH) e as receitas e custos de produção durante 20 
anos. Para fins de análise, foram considerados 4 cenários de uso da água, 
formados por demandas de consumo doméstico (24 litros por pessoa por dia) e 
irrigação manual de 3 tipos de hortaliças: alface, tomate e cenoura. Nas 
simulações foram adotadas áreas de captação de 100, 150 e 200 m² e um 
modelo de cisterna (existente) de 16 m³. Os resultados demonstram que o SAAC 
pode atender entre 56,40% e 69,76% da demanda hídrica e que, além disso, a 
sua viabilidade variou em função da confiabilidade do cenário e da produtividade 
e valor de mercado da hortaliça. Ademais, constatou-se que o cenário 2 
(abastecimento doméstico + irrigação de tomate) foi o mais viável, com VPL igual 
a R$62.946,71 (aumento na renda mensal de R$262,28), TIR de 170,50% e 
Payback de 8 meses, para uma área de captação de 200 m². 

 
 
Palavras-chave: SAAC. Disponibilidade hídrica. Hortaliças. Viabilidade 

econômica. 

TITLE: Viability of Rainwater Harvesting System for residential supply and 

vegetable production in Caicó/RN 

Abstract 
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The low water availability in the semiarid region makes it necessary to adopt 
alternatives that promote for its increase, such as the Rainwater Harvesting 
Systems (RWHS). In this perspective, the objective of the study is to analyze the 
financial viability of using RWHS for family supply and irrigation of a small 
vegetable crop in Caicó / RN. For this purpose, in MS Excel electronic 
spreadsheet was developed, using precipitation data, a simulation model of the 
SAAC on a daily scale. In addition, cash flows were simulated taking into account 
investments in the Vegetable Production Center (VPC) and production revenues 
and costs for 20 years. For analysis purposes, 4 water use scenarios were 
considered, formed by domestic consumption demands (24 liters per person per 
day) and manual irrigation of 3 types of vegetables: lettuce, tomatoes and carrots. 
In the simulations, catchment areas of 100, 150 and 200 m² were adopted and a 
16 m³ (existing) cistern model. The results show that the RWHS can meet 
between 56.40% and 69.76% of the water demand and that, in addition, its 
viability varied depending on the reliability of the scenario and the productivity 
and market value of the vegetable. In addition, it was found that scenario 2 
(domestic supply + tomato irrigation) was the most viable, with NPV equal to R$ 
62,946.71 (increase in monthly income of R$ 262.28), IRR of 170.50% and 
Payback 8 months, for a catchment area of 200 m². 

 
 
Keywords: RWHS. Water availability. Vegetables. Economic viability. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1453 

 

CÓDIGO: ET0285 

AUTOR: EWERTON SILVA VIEIRA DE SOUZA 

ORIENTADOR: KARLA SUSANNA CORREIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE 

 

 

TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL: VIABILIDADE DO TIJOLO COMO INSUMO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Resumo 

A crescente produção de resíduos sólidos é, cada vez mais, uma adversidade 
decorrente do consumo desenfreado que marca a contemporaneidade. A 
tomada de soluções que reduzam o impacto social, econômico e ambiental é, 
gradativamente, tratada como uma urgência em todas as áreas. Para tanto, a 
construção civil é aberta a inovações que possibilitem a diminuição dos custos e 
o aumento da produtividade. Assim sendo, aliando um cenário em que o papel 
representa cerca de 70% do material recolhido e passível de reciclagem no 
Campus Central da UFRN, pensou-se em desenvolver um tijolo maciço de papel 
que possibilitasse um reaproveitamento desse insumo na universidade e 
contribuísse para uma melhor destinação do resíduo sólido, além de viabilizar a 
inserção de um novo elemento a construção civil. Avaliando as características 
do elemento, pode-se averiguar se tal produto é viável para utilização como uma 
alternativa ao tijolo maciço comumente utilizado. Além disso, com base em seu 
método, pode-se incrementar e potencializar o tijolo produzido com o acréscimo 
de materiais que desenvolvam um produto resistente e sustentável. 

 
Palavras-chave: Tijolo de papel. Construção civil. Inovação sustentável. 

TITLE: BRICK MADE WITH PAPER DISPOSAL FOR APPLICATION IN CIVIL 

CONSTRUCTION: VIABILITY OF BRICK AS A PRODUCT OF CIVIL 

CONSTRUCTION 

Abstract 

 

The increasing production of solid waste is increasingly an adversity resulting 
from the unbridled consumption that marks contemporaneity. The making of 
solutions that reduce the social, economic and environmental impact is gradually 
treated as an emergency in all areas. To this end, civil construction is open to 
innovations that allow the reduction of costs and increased productivity. Thus, 
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combining a scenario in which the paper represents about 70% of the material 
collected and can be recycled at the Central Campus of UFRN, it was thought to 
develop a brick of paper that would allow a reuse of this input in the university 
and contribute to a better disposal of solid waste, besides enabling the insertion 
of a new element to civil construction. By evaluating the characteristics of the 
element, it can be ascertained whether such a product is feasible for use as an 
alternative to the commonly used solid brick. In addition, based on its method, it 
is possible to increase and potentiate the brick produced with the addition of 
materials that develop a resistant and sustainable product. 

 
 
Keywords: Paper brick. Construction. Sustainable innovation. 
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TÍTULO: Estudo da solidificação direcional da liga quaternária Al-7%Si-1%Mg-

2%Ni 

Resumo 

Ligas do sistema Al-Si-Mg são aplicadas nas indústrias 
aeronáutica,automobilísticas e também como fundidos estruturais. Contudo, 
essas ligas apresentam redução significativa da resistência mecânica em altas 
temperaturas(T>0,4TF).É neste ponto que o níquel se torna um elemento de liga 
promissor, pois quando adicionado em ligas de Al promove aumento e 
estabilidade da resistência mecânica. Neste contexto,o presente estudo visa 
analisar a influência de 2%Ni nos parâmetros térmicos, microestrutura e dureza 
da liga ternária Al-7Si-1Mg solidificada direcionalmente em regime transiente de 
fluxo calor.A metodologia experimental inclui o uso de um dispositivo de 
solidificação refrigerado a água e no sentindo vertical ascendente para obtenção 
das amostras; determinação das variáveis térmicas VL e ṪL; técnicas de 
caracterização microestrutural como MO,MEV;DRX e FRX; aplicação dos 
métodos de medição, do triângulo e do intercepto para medir os espaçamentos 
dendríticos λ1, λ2 e λ3, respectivamente; e ensaio de dureza Vickers. A 
microestrutura da liga Al-7%Si-1%Mg foi constituída por uma matriz 
essencialmente dendrítica rica em Al(α-Al) circundada pelo eutético ternário 
Si+Mg2Si+π-AlMgFeSi. No caso da liga Al-7%Si-1%Mg-2%Ni, o intermetálico 
Ni3Al também está presente nas regiões eutéticas.A adição de Ni promoveu um 
ligeiro refinamento do arranjo dendrítico na liga ternária Al-Fe-Mg, principalmente 
para λ2. A dureza aumentou ligeiramente com a adição de Ni. 
 
Palavras-chave: Solidificação; Ligas Al-Si-Mg-Ni; Parâmetros térmicos; 

Microestrutura 

TITLE: ANALYSIS OF THE ADDITION OF 2wt.% Ni IN THE TERNARY 

UNIDIRECTIONALLY SOLIDIFIED Al-7wt.% Si-1wt.% Mg ALLOY 

Abstract 

Alloys of the Al-Si-Mg system are applied in the aeronautical and automobile 
industries and also as structural castings.However,these alloys show a significant 
reduction in mechanical strength at high temperatures(T> 0.4TF).It is at this point 
that nickel becomes a promising alloy element, because when added in Al-based 
alloys it promotes an increase and stability of the mechanical resistance.In this 
context, the present study aims to analyze the influence of 2%Ni (by weight) on 
the thermal parameters, microstructure and hardness of the directionally 
solidified ternary Al-7Si-1Mg in a transient heat flow regime.The experimental 
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methodology includes the use of a water-cooled solidification device and in the 
upward vertical direction to obtain the samples; determination of the thermal 
variables of solidification VL and ṪL;MO,SEM, XRD and XRD;application of the 
measurement methods, the triangle and the intercept to measure the λ1, λ2 and 
λ3 spacing, respectively; and Vickers hardness test.The microstructure of the Al-
7wt.%Si-1wt.%Mg alloy is constituted by an essentially dendritic matrix rich in 
Al(α-Al)surrounded by the ternary eutectic Si+Mg2Si+π-AlMgFeSi.In the case of 
the Al-7Si-1Mg-2Ni alloy, the Ni3Al intermetallic is also present in the eutectic 
regions.The addition of Ni promoted a slight refinement of the dendritic 
arrangement in the ternary Al-Fe-Mg alloy, mainly for secondary branches (λ2). 
 
Keywords: Solidification; Al-Si-Mg-Ni alloys; Thermal parameters; Microstructure 
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TÍTULO: Concepção Preliminar de uma caixa de testes para ensaios com 

modelos em escala reduzida de encontro de ponte integral 

Resumo 

Esse artigo tem como objetivo apresentar a concepção preliminar de uma caixa 
de testes com uma parede móvel para estudo da interação cíclica entre o 
encontro de pontes integrais e o solo contido. A concepção do dispositivo se deu 
a partir de uma caixa metálica pré-existente. Os futuros ensaios a serem 
realizados na caixa de testes permitirão a quantificação das pressões horizontais 
no solo, na interface com a parede móvel da caixa. 
 
Palavras-chave: Ponte integral. Interação solo-estrutura. Caixa de testes. 

Ratcheting. 

TITLE: Preliminary Conception of a Test Box for Tests with Reduced Scale 

Models of Integral Bridge Abutment 

Abstract 

This article aims at presenting the preliminary conception of a test box with a 
movable wall for studying the cyclic between the integral bridge abutment and the 
retained soil. The conception of the device was based on a pre-existing metal 
box. Future tests to be carried out in the testing box will allow quantifying the 
horizontal earth pressures, in the interface with the movable wall. 
 
Keywords: Integral bridge. Soil-structure interaction. Test box. Ratcheting. 
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TÍTULO: Avaliação dos componentes do balanço de energia a superfície no 

bioma caatinga através de simulações com modelo climático regional 

Resumo 

Entender o balanço de energia a superfície é crucial para avaliar o tipo de clima 
de uma região, bem como associar possíveis impactos de ações antrópicas (uso 
da terra) no microclima ou no clima regional. O objetivo principal desse trabalho 
é estudar as componentes do balanço de energia e do balanço de carbono em 
núcleos de desertificação no Nordeste brasileiro através de modelagem da 
interface solo-vegetação-atmosfera. Os dados utilizados são das estações 
automáticas do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), sendo analisados 
suas cidades do estado de Pernambuco, Cabrobó e Ibimirim, inseridas e no 
entorno no núcleo de Cabrobó. Os períodos analisados foram os anos de 2009, 
considerado um ano seco, e 2014 considerado o ano chuvoso. O modelo solo-
vegetação-atmosfera utilizado foi o Simple Tropical Ecosystem Model (SITE). 
Para visualização dos resultados foi utilizado a estatística descritiva, através do 
gráfico de caixas (boxplot). Os resultados mostram, em geral, o modelo SITE 
representou satisfatoriamente padrão comportamental de H, LE, GPP e NEE ao 
longo dos anos estudados. 
 
Palavras-chave: Balanço de energia, Balanço de carbono, Modelagem. 

TITLE: Evaluation of the components of surface energy balance in the caatinga 

biome through regional climate model simulations 

Abstract 

Understanding the surface energy balance is crucial for assessing the type of 
climate in a region, as well as associating possible impacts of anthropic actions 
(land use) on the microclimate or regional climate. The main objective of the work 
is to study as a component of the energy balance and carbon balance in 
desertification nuclei in Northeast Brazil through modeling of the soil-vegetation-
atmosphere interface. The data used are from the automatic stations of INMET 
(National Institute of Meteorology), being analyzed its cities in the state of 
Penambuco, Cabrobó and Ibimirim, inserted in and around the core of Cabrobó. 
The resulting period was 2009, considered a dry year, and 2014 considered a 
rainy year. The soil-vegetation-atmosphere model used was the Simple Tropical 
Ecosystem Model (SITE). To view the results, a descriptive statistic was used, 
through the box graph (boxplot). The results show, in general, the SITE model 
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satisfactorily represented a behavioral pattern of H, LE, GPP and NEE over the 
years studied. 
 
Keywords: Energy balance, Carbon balance, Modeling. 
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TÍTULO: Síntese e estudo das propriedade fotoluminescentes do Ba1-

xZnxMoO4 obtidos pelo método de spray pirólise 

Resumo 

Neste trabalho, foi feita a síntese de pós de Ba1-xZnxMoO4 (x = 0,25 e 0,50) 
pelo método de spray pirólise ultrassônico, utilizando temperaturas que variaram 
entre 1000°C e 1100°C. As amostras foram caracterizadas estrutural e 
morfologicamente por meio das técnicas de difração de raios X (DRX) e 
microscopia eletrônica de varredura de emissão de campo (MEV-FEG), 
respectivamente. As suas propriedades ópticas foram caracterizadas por meio 
dos métodos de espectroscopia UV-visível e fotoluminescência (FL). Por meio 
do DRX, observou-se que as amostras possuíam uma heteroestrutura do tipo 
tetragonal/triclínica. As imagens do MEV-FEG mostraram que as partículas 
apresentaram uma morfologia esférica formada pela junção de várias partículas 
precursoras e com o aumento do valor de “x” de 0,25 para 0,50 ocorreu a 
diminuição do tamanho dessas partículas. Por meio dos espectros UV-Vis foi 
possível analisar as energias de gap, que variam entre 4,31 eV e 4,39 eV, sendo 
influenciado pelo grau de desordem estrutural. Os espectros fotoluminescentes 
(FL) das amostras mostraram um comportamento de banda larga com 
intensidade de emissão predominante na região do laranja-vermelho e uma 
pequena emissão na região do azul. 
 
Palavras-chave: Spray Pirólise Ultrassônico, Síntese, Fotoluminescência 

TITLE: Synthesis and study of the photoluminescent properties of 

Ba1−xZnxMoO4 obtained by the ultrasonic spray pyrolysis method 

Abstract 

In this work, Ba1-xZnxMoO4 powder synthesis (x = 0.25 and 0.50) was carried 
out using the ultrasonic pyrolysis spray method, using temperatures ranging 
between 1000 ° C and 1100 ° C. The samples were characterized structurally 
and morphologically by means of X-ray diffraction (XRD) and field emission 
scanning electron microscopy (SEM-FEG) techniques, respectively. Its optical 
properties were characterized using UV-visible spectroscopy and 
photoluminescence (PL) methods. Through the XRD, it was observed that the 
samples had a tetragonal / triclinic heterostructure. The SEM-FEG images 
showed that the particles had a spherical morphology formed by the junction of 
several precursor particles and with the increase in the value of “x” from 0.25 to 
0.50, the size of these particles decreased. Through the UV-Vis spectra it was 
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possible to analyze the gap energies, which vary between 4.31 eV and 4.39 eV, 
being influenced by the degree of structural disorder. The photoluminescent 
spectra (PL) of the samples showed a broadband behavior with predominant 
emission intensity in the orange-red region and a small emission in the blue 
region. 
 
Keywords: Ultrasonic Spray, Synthesis, Photoluminescent 
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TÍTULO: SORÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PARTÍCULAS 

INTERPOLIELETROLÍTICAS HÍBRIDAS 

Resumo 

 

Neste trabalho foram obtidos compostos magnéticos, baseados em 
nanopartículas de magnetita, preparadas em complexos interpolieletrolíticos 
(IPEC) feitos de quitosana (CS) e poli (4-estirenossulfato de sódio) (NaPSS). 
Esse complexo híbrido foi utilizado para estudar o processo de sorção de um 
fármaco catiônico (cloridrato de tetraciclina, HTCCl) e de um aniônico 
(cromoglicato de sódio, NaCG). A sorção ocorreu na forma de múltiplas 
camadas, tendendo a um valor de saturação (seguindo a isoterma de Sips), com 
maior sorção do fármaco catiônico, provavelmente devido à protonação da 
quitosana pelo HTCCl, com energia livre de adsorção de Gibbs variando de ‒17 
a -2.5 kJ / mol. 

 
 
Palavras-chave: Complexo interpolieletrolítico. Quitosana. Magnetita. Sorção. 

Fármaco 

TITLE: DRUG SORPTION IN HYBRID INTERPOLYELECTROLYTE 

PARTICLES 

Abstract 

 

In this work, magnetic compounds were obtained, based on magnetite 
nanoparticles, prepared in interpolyelectrolyte complexes (IPEC) made from 
chitosan, (CS), and poly (sodium 4-styrenesulfate), (NaPSS). This hybrid 
complex was used to study the process of sorption of a cationic drug (tetracycline 
hydrochloride, HTCCl) and an anionic drug (sodium cromoglycate, NaCG). 
Sorption occurred in the form of multiple layers, tending to a saturation value 
(following the Sips isotherm), with greater cationic drug sorption, probably due to 
protonation of chitosan by HTCCl, with Gibbs free energy of adsorption ranging 
from -17 a -2.5 kJ/mol. 
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Keywords: Interpolyelectrolyte complex. Chitosan. Magnetite. Sorption. Drug. 
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TÍTULO: Inter-relações microestrutura-parâmetros térmicos de solidificação da 

liga ternária Sn-3,5%Ag-1%Zn 

Resumo 

Ligas do sistema Sn-Ag como a liga eutética Sn-3,5%Ag (a 223°C) são de 
interesse na indústria de microcomponentes eletrônicos, uma vez que 
apresentam propriedades mecânicas superiores às ligas do sistema Sn-Pb e 
bom nível de molhamento em substratos metálicos usados neste âmbito. A 
microestrutura eutética é formada de uma fase rica em Sn e do intermetálico 
Ag3Sn durante uma solidificação em equilíbrio termodinâmico. A adição de 
elementos de liga ternários como o Zn promove mudanças microestruturais e de 
propriedades em ligas Sn-Ag. O Zn promove refino microestrutural em ligas Sn-
Ag, pois suprime o crescimento da fase β-Sn, além de melhorar a distribuição do 
Ag3Sn na matriz de Sn. Neste âmbito, este trabalho visa estudar a influência de 
1%Zn (em peso) e dos parâmetros térmicos como ṪL e VL na microestrutura da 
liga eutética Sn-3,5%Ag solidificada direcionalmente em regime transiente de 
fluxo de calor. As microestruturas foram caracterizadas por MO e MEV. Os 
espaçamentos celulares eutéticos (λCE) foram medidos pelo método do 
triângulo. A microestrutura apresentou estrutura celular eutética, onde seu 
interior é formado por uma mistura de fases ricas em Sn e Ag3Sn, com o Zn 
formando o intermetálico AgZn3 nas regiões ricas em Sn. A diminuição nos 
valores de ṪL e de VL a partir da interface metal/molde promoveu um 
engrossamento do arranjo celular eutético. Os expoentes de -1/4 e -1/2 
caracterizaram o desenvolvimento de λCE em função da taxa ṪL e VL. 
 
Palavras-chave: Ligas Sn-Ag-Zn; Solidificação; Variáveis térmicas; 

Microestrutura. 

TITLE: Interrelations microstructure-thermal parameters of solidification of the 

ternary alloy Sn-3,5%Ag-1%Zn 

Abstract 

Alloys of the Sn-Ag system like the eutectic alloy Sn-3.5wt%Ag (at 223°C) are of 
interest in the electronic microcomponents industry, since its displayed higher 
mechanical properties than to the Sn-Pb system alloys and a good level of wetting 
in metallic substrates used in this scope. The eutectic microstructure is formed 
by a Sn-rich phase and Ag3Sn intermetallics during solidification in 
thermodynamic equilibrium. The addition of ternary alloy elements such as Zn 
promotes microstructural and property changes in Sn-Ag alloys. Zn cause 
microstructural refining in Sn-Ag alloys, as it suppresses the growth of the β-Sn 
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phase, in addition to improving the distribution of Ag3Sn in the Sn-matrix. In this 
context, this work aims to study the influence of 1wt% Zn (by weight) and thermal 
parameters such as ṪL and VL on the microstructure of the Sn-3.5wt%Ag eutectic 
alloy directionally solidified (DS) under transient heat flow conditions. The 
microstructures were characterized by OM and SEM. The eutectic cell spacing 
(λCE) was measured by the triangle method. The microstructure showed eutectic 
cellular structure, where its interior is formed by a mixture of phases Sn-rich and 
Ag3Sn, with Zn forming the AgZn3 intermetallics in regions Sn-rich. The decrease 
in the ṪL and VL values from the metal/mold interface promoted a coarsening of 
the eutectic cell arrangement. -1/4 and -1/2 exponents characterized the 
development of λCE as a function of ṪL and VL. 
 
Keywords: Sn-Ag-Zn alloys; Solidification; Thermal variables; Microstructure. 
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TÍTULO: Nova Estratégia do Algoritmo Naive Bayes em FPGA 

Resumo 

 

Inteligência Artificial (IA) é um tema que há muito vem se destacando na mídia e 
nas pesquisas acadêmicas por possibilitar a criação de sistemas cada vez mais 
inteligentes e com a capacidade de “aprender” sem serem explicitamente 
programados, no sub-campo da IA conhecido como Machine Learning 
(Aprendizagem de Máquina). As técnicas de Machine Learning são ferramentas 
de extrema importância atualmente para o desenvolvimento de aplicações 
cognitivas e análise de grandes conjuntos de dados. Com o advento da “Big-
data”, tornou-se imprescindível que os modelos de Aprendizagem de Máquina 
possuam, além de uma boa acurácia, alta velocidade e consumo reduzido de 
energia. Neste trabalho é apresentado um protótipo do Algoritmo Naive Bayes 
em FPGA (Field Gate Programmable Array), que tem por objetivo a obtenção de 
um modelo em hardware com uma arquitetura paralela, visando alta 
performance em termos de velocidade de processamento e consumo energético. 
Foi realizada uma análise comparativa do modelo obtido com outros trabalhos 
do estado-da-arte encontrados na literatura. Para esta análise foram levados em 
consideração aspectos como ocupação, throughput e consumo energético. Foi 
possível concluir que o desempenho da implementação foi similar, e em alguns 
casos superior a outras implementações encontradas na literatura. 

 
 
Palavras-chave: Inteligência Artificial, Aprendizagem de Máquina, Naive Bayes, 

FPGA. 

TITLE: New Strategy of Naive Bayes Algorithm in FPGA 

Abstract 

 

Artificial Intelligence (AI) is a theme that has long stood out in the media and 
academic research because it allows the creation of increasingly intelligent 
systems and an ability to “learn” without being explicitly programmed, in the AI 
subfield Known as Machine Learning (Machine Learning). Machine Learning 
techniques are tools of extreme importance today for the development of 
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cognitive applications and analysis of large data sets. With the advent of “Big-
data,” it became essential that the Machine Learning models have, in addition to 
good accuracy, high speed, and reduced energy consumption. This work 
presents a prototype of the Naive Bayes Algorithm in FPGA (Field Gate 
Programmable Array), which aims to obtain a hardware model with parallel 
architecture, high performance in terms of processing speed and energy 
consumption. A comparative analysis of the const model was carried out with 
other state-of-the-art works found in architecture. For this analysis, aspects such 
as occupation, throughput, and energy consumption were taken into account. It 
was possible to conclude that the performance of the implementation was similar 
and, in some cases, superior to other implementations found in the literature. 

 
 
Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Naive Bayes, FPGA. 
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TÍTULO: Plataforma de Luva Tátil 

Resumo 

Este projeto busca desenvolver uma tecnologia vestível que funciona como 
interface tátil baseada em feedback vibratório, possibilitando interação com 
objetos virtuais ou remotos. Através da plataforma de luva tátil ambientes podem 
ser explorados com retorno tátil, um novo estímulo capaz de, unido com a 
resposta visual e sonora, tornar a experiência, de interação, mais realista. O 
hardware da luva permite a replicação de movimentos do antebraço, da mão e o 
resultado deles, a sensação tátil gerada pelo toque. A comunicação entre a luva 
e o ambiente virtual ou remoto é feita em um contexto de internet tátil, conexão 
de baixa latência que permite o envio de sensações através da rede. Os 
movimentos das juntas de cotovelo e punho são medidas usando IMUs (inertial 
measurement unit). Micromotores de vibração simulam, por meio da 
manipulação do duty cycle e da frequência de sinais PWM (pulse width 
modulation), as sensações táteis correspondentes as texturas dos objetos 
tocados. As sensações modeladas são: rugosidade grossa, rugosidade fina, 
lisura, gotejamento e suavidade. 
 
Palavras-chave: Luva Tátil, Feedback, Toque, Latência, Tecnologia Vestível. 

TITLE: Tactile Glove Platform 

Abstract 

This project search to develop a wearable technology that works like a tactile 
interface based on vibration feedback, making possible an interaction with virtual 
or remote objects. Through the tactile glove platform, environments can be 
explored with tactile feedback, a new stimulus capable of, combined with the 
visual and sound response, making the experience of interaction more realistic. 
The glove's hardware makes it possible to replicate forearm and hand 
movements and the result of them, the tactile sensation generated by touch. 
Communication between glove and virtual or remote environment is done in a 
context of tactile internet, a low latency connection that allows the sending of 
sensations through the network. The movements of elbow and wrist joints are 
measured using IMUs (inertial measurement unit). Vibration micromotors 
simulate, by manipulating duty cycle and frequency of PWM signals (pulse width 
modulation), the tactile sensations corresponding to textures of touched objects. 
The modeled sensations are: coarse roughness, fine roughness, smooth surface, 
dripping, softness. 
 
Keywords: Tactile Glove, Feedback, Touch, Latency, Wearables. 
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TÍTULO: ESTUDO DO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE BIODIESEL EM 

DIFERENTES CONDIÇÕES SUPERCRÍTICAS 

Resumo 

Boa parte da energia consumida no mundo é extraída do petróleo, o que gera 
preocupação, aumentando-se a necessidade de usar alternativas energéticas, 
como o biodiesel. O biodiesel é uma mistura de ésteres que é aplicada por meio 
de uma transesterificação de triglicerídeos presentes em óleos e gorduras 
animais com álcool, na presença de um catalisador. O trabalho teve como 
objetivo realizar a simulação de uma planta de biodiesel, com base em sistemas 
da literatura, avaliando as condições do reator, os componentes utilizados para 
reação, os equipamentos de separação utilizados e como isso irá interferir no 
processo. Para o triglicerídeo, selecionou-se a trioleína e posteriormente a 
tripalmitina. O álcool, utilizado foi o etanol em condições supercríticas para que 
não houvesse necessidade de um catalisador. Para o estudo, avaliou-se quatro 
condições diferentes de temperatura e pressão. Ao realizar a simulação com 
trioleína, constatou-se que a melhor condição foi a de 250°C e 40 MPa, obtendo 
98,24% de conversão de biodiesel e 893,07 kW de gasto energético. 
 
Palavras-chave: biodiesel, simulação, etanol. 

TITLE: STUDY OF THE PROCESS OF OBTAINING BIODIESEL IN DIFFERENT 

SUPERCRITICAL CONDITIONS 

Abstract 

Much of the energy consumed in the world is extracted from oil, which generates 
concern, increasing the need to use energy alternatives such as biodiesel. 
Biodiesel is a mixture of esters that is applied through a transesterification of 
triglycerides present in oils and animal fats with alcohol, in the presence of a 
catalyst. The work aimed at simulating a biodiesel plant, based on literature 
systems, evaluating the reactor conditions, the components used for reaction, the 
separation equipment used and how this will interfere in the process. For the 
triglyceride, the triolein and later the tripalmitin were selected. The alcohol used 
was ethanol in supercritical conditions so that there was no need for a catalyst. 
For the study, four different conditions of temperature and pressure were 
evaluated. When the simulation with triolein was carried out, it was found that the 
best condition was 250°C and 40 MPa, obtaining 98.24% biodiesel conversion 
and 893.07 kW of energy expenditure.  
 
Keywords: biodiesel, simulation, ethanol 
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CÓDIGO: ET0343 
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ORIENTADOR: UILAME UMBELINO GOMES 

 

 

TÍTULO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PÓS COMPÓSITOS WC-NI 

REFORÇADO COM NIÓBIO NANOESTRUTURADO 

Resumo 

O metal duro é um compósito de matriz metálica conhecido pelas suas 
exclusivas e excelentes propriedades, como por exemplo, alta dureza, alto 
módulo de elasticidade e alta resistência ao desgaste, sendo essas decorrentes 
da sua composição (fase dura e resistente com uma fase dúctil). Neste trabalho, 
além da substituição do Co pelo Ni, também foi adicionado pequenas 
porcentagens de Nb na forma de pentóxido de nióbio a fim de refinar os grãos 
do WC, melhorando o rearranjo entre os grãos, diminuindo a porosidade e 
aumentando tanto a tenacidade, como a resistência do metal duro. Neste 
contexto, foram produzidos e caracterizados os pós compósitos de WC-Ni 
reforçados com Nióbio, a partir da mistura dos precursores paratungstato de 
amônio e nitrato de níquel e pentóxido de nióbio, na proporção de 87%, 10% e 
3% em peso, respectivamente, utilizando reação gás solido para sua obtenção. 
A fim de estudar a influência da adição de Nb, nas proporções de WC-7%p.Ni-
3%p.Nb e WC-8%p.Ni-2%p.Nb, na microestrutura dos pós compósitos. 
Obtivemos como resultados o refinamento e homogeneização das partículas do 
APT com a adição do Ni. Além de uma forte aglomeração das partículas do WC 
com as do Ni, boa dispersão das fases, boa homogeneização e impregnação 
das partículas de Ni na fase WC. Os pós compósitos sinterizados, apresentaram 
uma significativa redução na intensidade dos picos de WC, a medida que se 
elevou a concentração de Ni e diminuiu a de Nb, e a presença das fases WC, Ni, 
NbC, C e W2C. 
 
Palavras-chave: Metal duro, Pentóxido de nióbio, Síntese, Reação gás sólido. 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF WC-NI COMPOSITE 

POWDERS REINFORCED WITH NANOSTRUCTURED NIOBIUM 

Abstract 

The hard metal is a metal matrix composite known for its exclusive and excellent 
properties, such as, for example, high hardness, high young's modulus and high 
wear resistance, which are due to its composition (hard and resistant phase with 
a ductile phase). In this work, in addition to replacing Co by Ni, small percentages 
of Nb were also added in the form of niobium pentoxide in order to refine the 
grains of the WC, improving the rearrangement between grains, decreasing 
porosity and increasing both toughness and the resistance of the carbide. In this 
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context, WC-Ni composite powders reinforced with Nb were produced and 
characterized, from the mixture of precursors APT and nickel nitrate and Nb2O5, 
in the proportion of 87%, 10% and 3% by weight, respectively, using solid gas 
reaction to obtain it. In order to study the influence of the addition of Nb, in the 
proportions of WC-7% p.Ni-3% p.Nb and WC-8% p.Ni-2% p.Nb, on the 
microstructure of the composite powders. We obtained as results the refinement 
and homogenization of the APT particles with the addition of Ni. In addition to a 
strong agglomeration of the particles of the WC with those of Ni, good dispersion 
of the phases, good homogenization and impregnation of the Ni particles in the 
WC phase. The sintered composite powders showed a significant reduction in 
the intensity of the WC peaks, as the Ni concentration increased and the Nb 
concentration decreased, and the presence of the WC, Ni, NbC, C and W2C 
phases. 
 
Keywords: Hard metal, Niobium pentoxide, Synthesis, Gas-solid reaction. 
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CÓDIGO: ET0349 

AUTOR: JORDAO PAULINO CASSIANO DA SILVA 

ORIENTADOR: RICARDO FERREIRA PINHEIRO 

 

 

TÍTULO: Modelo Matemático abc, alfa/beta e dq para o Regulador 

Eletromagnético de Frequência (REF) 

Resumo 

O presente trabalho visa a realização da modelagem matemática do REF 
(Regulador Eletromagnético de Frequência), máquina elétrica de indução com 
armadura e rotor girantes, em Scilab, partindo da modelagem clássica de 
máquinas de indução em coordenadas abc para o modelo alfa/beta seguido do 
modelo dq, sendo feitas as devidas adaptações para o seu caso particular. O 
estudo visa contribuir com os posteriores trabalhos de simulação de sistemas de 
geração de energia elétrica acoplados eletromagnéticamente através do REF. 
 
Palavras-chave: REF;máquinas elétricas;modelagem;energia eólica;inovação 

tecnológica 

TITLE: Mathematical Model abc, alpha / beta and dq for the Electromagnetic 

Frequency Regulator (REF) 

Abstract 

The present work aims to perform the mathematical modeling of REF 
(Electromagnetic Frequency Regulator), an electric induction machine with 
rotating armature and rotor, in Scilab, starting from the classic modeling of 
induction machines in abc coordinates for the alpha / beta model followed of the 
dq model, making the necessary adaptations for your particular case. The study 
aims to contribute to the subsequent simulation work of electric power generation 
systems coupled electromagnetically through REF. 
 
Keywords: REF;electrical machines;modeling;wind power;tecnologic innovation 
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TÍTULO: Estudo do módulo de elasticidade do diamante policristalino (PCD) 

sinterizado com nióbio como ligante. 

Resumo 

O diamante policristalino (PCD) é um material com excelentes propriedades de 
elevada dureza e resistência a abrasão, e, por isso, tem grande importância para 
as indústrias de corte e perfuração. A fabricação do PCD baseia-se na técnica 
High Pressure-High Temperature (HPHT), que consiste na consolidação do pó 
de diamante na presença de uma fase ligante. Porém, os ligantes convencionais, 
como cobalto e ferro, tendem a promover a ocorrência de grafitização nas peças, 
fragilizando-as. Com o objetivo de sanar essa problemática, esse trabalho visou 
estudar o efeito da utilização de nióbio como novo ligante do PCD através da 
análise do módulo de elasticidade. Foram analisadas amostras com 
concentrações de nióbio de 2,5%, 5,0% e 10% em peso. Os corpos de prova 
foram sinterizados no método HPHT, em temperatura de 1750 ºC e pressão de 
7,7 GPa, em um tempo total de 9 minutos. As amostras foram submetidas a 
testes de compressão, bem como à difratometria de raios-X (DRX) e microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). Como resultados, observou-se uma boa 
distribuição de ligante nas amostras, e crescimento dos módulos de elasticidade 
com o aumento do teor de ligante metálico. Também verificou-se a presença de 
carbetos que impedem a formação de grafite nas amostras. Tais resultados 
indicam que os produtos exibiram boas propriedades mecânicas e menor 
ocorrência de fenômenos deletérios nas peças. Sendo, o nióbio, portanto, uma 
ótima alternativa como novo ligante do PCD. 
 
Palavras-chave: PCD; HPHT; Nióbio; Testes de compressão. 

TITLE: Study the elastic modulus of sintered PCD with Nb binder 

Abstract 

Polycrystalline Diamond (PCD) ia a material with excellents properties of high 
hardness and resistance to wear and, because of this, has great importance for 
the cutting and drilling industries. The fabrication of PCD consists on the 
technique High Pressure-High Temperature (HPHT), which is the consolidation 
of diamond powder in presence of a binder phase. However, the conventional 
binders, like cobalt and iron, tend to promote the ocorrence of graphitization on 
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the samples, weakening then. With the object to resolve this problem, this work 
aimed to study the effect of the utilization of niobium as a new binder to PCD 
through the study of the elastic modulus. Samples were analyzed with 2,5%, 
5,0% and 10% in wt%. The samples were sintered by the HPHT method, in 
temperature of 1750 ºC and pressure of 7,7 GPa, with a total time of 9 minutes. 
The samples were submitted to compression tests, as well as to X-ray diffraction 
(XRD) and scanning electron microscopy (SEM). As results, was observed a 
good distribution of binders, and the growth of elasticity modules with increased 
metal binder content. Was also confirmed the presence of carbides that prevent 
the formation of graphite in the samples. These results indicate that the products 
exhibited good mechanical properties and less occurrence of deleterious 
phenomenals in the samples. Because of this, the niobium is a good alternative 
as a new binder of PCD. 
 
Keywords: PCD; HPHT; Niobium; Compression tests 
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TÍTULO: Aquisição e transmissão de dados de massa e variação de massa de 

grãos com ESP32 

Resumo 

Diante da baixa utilização ou da ausência de ferramentas tecnológicas no setor 
de grãos do país e tendo em vista o aumento da produtividade brasileira neste 
ramo, este projeto teve como objetivo desenvolver um sistema computacional 
com instrumentos e técnicas referentes à automação e sistemas embarcados 
para dar ao usuário a possibilidade de monitorar e controlar remotamente, 
através de uma interface com informações e gráficos, variáveis importantes do 
processo de armazenagem dos grãos, como temperatura, massa e umidade 
dentro de um silo de armazenamento, para desta forma auxiliar o produtor a 
obter uma otimização na durabilidade destes produtos. 
 
Palavras-chave: Sistemas embarcados, Controle PID, Automação de Silos, IoT. 

TITLE: Mass data acquisition and transmission and grain mass variation with 

ESP32 

Abstract 

In view of the low use or absence of technological tools in the country's grain 
sector and in view of the increase in Brazilian productivity in this field, this project 
aimed to develop a computer system with instruments and techniques related to 
automation and embedded systems to give the user the possibility to remotely 
monitor and control, through an interface with information and graphics, important 
variables of the grain storage process, such as temperature, mass and humidity 
inside a storage silo, in order to assist the producer to obtain an optimization on 
the durability of these products. 
 
Keywords: Embedded Systems, PID Control, Silo Automation, IoT. 
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TÍTULO: Sensor de software para redundância e detecção de falhas em sistemas 

de sensores industriais sem fio 

Resumo 

O trabalho trata do desenvolvimento de um sensor de software para uma planta 
industrial fazendo uso de sensores industriais sem fio. A proposta é comparar 
dois tipos de redes neurais artificiais, a rede NARX e a rede LSTM, para se 
analisar qual delas apresenta melhores resultados para o problema. 
 
Palavras-chave: Industria 4.0, Redes neurais artificiais, NARX, LSTM, Sensor 

sem fio. 

TITLE: Software sensor for redundancy and fault detection in industrial wireless 

sensor systems 

Abstract 

This paper deals with the development of a software sensor for an industrial plant 
using wireless industrial sensors. The proposal is to compare two types of 
artificial neural networks, the NARX network and the LSTM network, to analyze 
which one presents the best results for the problem. 
 
Keywords: Industry 4.0, Artificial Neural Networks, NARX, LSTM, Wireless 

Sensors 
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TÍTULO: Propriedades magnética e termoelétricas em sistemas 

magnetostrictivos. 

Resumo 

Neste trabalho, constam análises magnéticas quase estáticas e dinâmicas 
(magnetometria de amostra vibrante e análise de magnetoimpedância) em filmes 
finos de cobalto ferro e boro (Co40Fe40B20, 100 nanômetros) finalizados com 
uma capa fina de tungstênio (W, 5 nanômetros) em diferentes substratos de 
Kapton (substrato flexível), produzidos por meio da técnica Magnetron 
Sputtering. 

 

No que diz respeito à caracterização quase estática, todos os filmes 
apresentaram parâmetros que possibilitam a aplicação em novos dispositivos ou 
seja, magneticamente macios (precisam de pouco campo magnético para sair 
do estado de saturação magnética ) e também apresentaram anisotropia 
uniaxial. Para a caracterização dinâmica, os filmes crescidos apresentaram um 
problema: alta resistência. O analisador é feito para resistências em torno de 70 
ohms, podendo extrapolar para 100, e a resistencia de algumas amostras estava 
acima de 200 ohms. Devido a pandemia na qual o mundo se encontra, não foi 
possível estudar a fundo o que de fato aconteceu. 

 
  
 

  

 
Palavras-chave: CFB, anisotropia, caracterização magnética, Kapton 

TITLE: Magnetic and thermoelectric properties in magnetostrictive systems. 

Abstract 

In this work, there are almost static and dynamic magnetic analyzes (vibrant 
sample magnemetry and magnetoimpedance analysis) in thin films of cobalt iron 
and boron (Co40Fe40B20, 100 nanometers) finished with a thin layer of tungsten 
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(W, 5 nanometers) on different substrates Kapton (flexible substrate), produced 
using the Magnetron Sputtering technique. With regard to quasi-static 
characterization, all films presented parameters that make it possible to apply 
them to new devices, that is, magnetically soft (they need little magnetic field to 
leave the state of magnetic saturation) and also presented uniaxial anisotropy. 
For the dynamic characterization, the grown films presented a problem: high 
resistance. The analyzer is made for resistances around 70 ohms, being able to 
extrapolate to 100, and the resistance of some samples was above 200 ohms. 
Due to the pandemic in which the world is, it was not possible to study in depth 
what actually happened. 

 
Keywords: CFB, anisotropy, magnetic characterization, Kapton 
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TÍTULO: Estudo da adição de carbetos refratários nanométricos em aço sobre 

suas propriedades mecânicas e físicas 

Resumo 

Nos últimos anos, os compósitos de matriz metálica (CMM) reforçados com 
partículas cerâmicas passaram a ser destaque em aplicações de alto 
desempenho. O aço inoxidável 316L é amplamente usado por sua propriedade 
de alta resistência à corrosão e alta tenacidade. No entanto, sua aplicação é 
limitada pela baixa resistência ao desgaste, em consequência de sua baixa 
dureza. Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o efeito da 
adição de carbeto de tungstênio (WC) na microestrutura e nas propriedades 
mecânicas do aço inoxidável austenítico 316L. Inicialmente, foi realizada a 
síntese do WC via reação gás sólido entre paratungstato de amônia (APT) e os 
gases CH4/H2 em reator de leito fixo. Após isso, seriam adicionados 2, 5 e 10%, 
em peso, de WC ao aço, seguindo para a moagem de alta energia por 2 horas 
com velocidade de 400 rpm em moinho tipo planetário. Em seguida, as misturas 
seriam compactadas a frio sob uma pressão uniaxial de 700 MPa. Os 
compactados a verde seriam sinterizados em forno resistivo à vácuo a uma 
temperatura de 1290°C por 60 minutos, com taxa de aquecimento de 10°C/min. 
Espera-se que a incorporação de WC resulte em maiores valores de dureza e 
de resistência ao desgaste que o aço 316L puro em virtude da maior 
densificação, do refino de grão e presença de precipitados no contorno de grão. 
 
Palavras-chave: carbeto de tungstênio,aço inoxidável 316L,partículas 

nanométricas,CMM 

TITLE: Effect of the addition of tungsten carbide synthesized via solid gas 

reaction in 316L austenitic stainless steel 

Abstract 

In recent years, metal matrix composites (MMC) reinforced with ceramic particles 
have come to be highlighted in high performance applications. 316L stainless 
steel is widely used for its property of high corrosion resistance and high 
toughness. However, its application is limited by its low wear resistance, due to 
its low hardness. Therefore, this research aims to analyze the effect of the 
addition of tungsten carbide (WC) on the microstructure and mechanical 
properties of 316L austenitic stainless steel. Initially, WC synthesis was 
performed via a solid gas reaction between ammonia paratungstate (APT) and 
CH4 / H2 gases in a fixed bed reactor. After that, 2, 5 and 10%, by weight, of WC 
to steel can be applied to the steel, proceeding to the high energy milling for 2 
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hours with a speed of 400 rpm in a planetary mill. Then, the mixtures were cold 
compacted under a uniaxial pressure of 700 MPa. The Green compacts are 
sintered in a vacuum-resistant oven at a temperature of 1290 ° C for 60 minutes, 
with a heating rate of 10 ° C / min.It is expected that the incorporation of WC will 
result in higher values of hardness and wear resistance than pure 316L steel due 
to the higher densification, grain refining and the presence of precipitates in the 
grain boundary. 
 
Keywords: tungsten carbide, 316L stainless steel, nanometer particles, MMC 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1481 

 

CÓDIGO: ET0376 

AUTOR: MOHAMAD SADEQUE ABOU ALI 

ORIENTADOR: MARCELO BORGES NOGUEIRA 

 

 

TÍTULO: Desenvolvimento de dispositivo para Internet das coisas. 

Resumo 

 

A busca por alternativas que visem melhorar a eficiência e diminuir o consumo 
com que lidamos com nossos recursos naturais é algo sempre presente nas 
pesquisas científicas. O presente trabalho tem como objetivo inserir o conceito 
de Internet das Coisas na forma que a nossa universidade é gerida, sendo no 
controle de lâmpadas, aparelhos de ar condicionado ou no monitoramento de 
ambientes a partir de sensores como temperatura, umidade, e de consumo de 
água. Sendo assim, a solução proposta para tornar esses dispositivos ainda mais 
úteis é a criação de uma estrutura de regras, onde poderemos relacionar dados 
para tomar decisões e controlar os dispositivos de maneira automática. Isso pode 
ser usado para criar alertas caso algum sensor acuse um valor perigoso, ligar 
aparelhos em um horário específico ou mediante a entrada de uma pessoa em 
algum ambiente determinado. A solução foi relacionar os sensores e o atuador 
através de mensagens diretas através de uma conexão com Internet via Wi-Fi e 
utilizando o sistema SAIOT para fazer a configuração, que é o middleware 
produzido e usado no projeto, a partir desse sistema seria possível modificar 
parâmetros de funcionamento dessa regra e com uma rotina já gravada na 
memória do microcontrolador responsável pela função de atuador. 

 
 
Palavras-chave: Automação, Internet das Coisas, Sensores, Controle, Regras 

TITLE: Internet of things device development. 

Abstract 

 

The search for alternatives that aim to improve efficiency and reduce 
consumption with which we deal with our natural resources is something that is 
always present in scientific research. The present work aims to insert the concept 
of Internet of Things in the way that our university is managed, being in the control 
of lamps, air conditioning devices or in the monitoring of environments using 
sensors such as temperature, humidity, and energy consumption. Water. 
Therefore, the proposed solution to make these devices even more useful is the 
creation of a rules structure, where we can relate data to make decisions and 
control the devices automatically. This can be used to create alerts if a sensor 
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detects a dangerous value, turn on devices at a specific time or upon the entry of 
a person in a specific environment. The solution was to relate the sensors and 
the actuator through direct messages through an Internet connection via Wi-Fi 
and using the SAIOT system to make the configuration, which is the middleware 
produced and used in the project, from that system it would be possible to modify 
operating parameters of this rule and with a routine already recorded in the 
memory of the microcontroller responsible for the actuator function. 

 
 
Keywords: Automation, Internet of Things, Sensors, Control, Rules 
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TÍTULO: Geração de acelerogramas artificiais compatíveis com um espectro de 

resposta 

Resumo 

Muito embora apresente uma baixa atividade sísmica, o Brasil não é um país 
livre de terremotos, devendo eles ser considerados, mediante utilização de 
técnicas corretas, na etapa de análise estrutural. A NBR 15421:2006, que é a 
norma técnica que define os critérios para o projeto de estruturas resistentes a 
sismos, explicita quatro métodos distintos passíveis de utilização para tal, a 
depender da localização da edificação: um procedimento simplificado, o método 
das forças horizontais equivalentes, o método espectral e um procedimento de 
análise com o histórico no tempo. Contudo, a norma apresenta apenas um 
espectro de resposta, e define que acelerogramas utilizados em uma etapa de 
análise estrutural devem ser compatíveis com ele. Dentro desse contexto, a 
proposta desse projeto de pesquisa é estudar um procedimento para geração de 
acelerogramas artificias compatíveis com um espectro de resposta e aplicar os 
sinais gerados na análise de estruturas. O momento para essa discussão é 
oportuno, visto que a NBR 15421:2006 entrará em processo de revisão em 
breve. 
 
Palavras-chave: análise sísmica, espectro de resposta, acelerograma, 

terremotos 

TITLE: Generation of spectrum compatible artificial accelerograms 

Abstract 

Despite an evident relatively low seismic activity, Brazil is not free of earthquakes 
and the correct techniques must be used in order to design civil structures and to 
assess their seismic risk. NBR 15421:2006 is the Brazilian standard code for the 
design of seismic resistant structures and it defines four different methods for the 
structural analysis, depending on building location site: a simplified procedure, 
the equivalent horizontal forces method, the spectral method and the time-history 
analysis procedure. However, NBR 15421 code presents only a design response 
spectrum and defines that input accelerograms should be compatible to this 
response spectrum. This research project presents an iterative computational 
procedure, based on stochastic structural dynamics concepts, to generate 
artificial accelerograms compatible with response spectra. After the methodology 
exposition, some applications highlighting the influence of important parameters 
and an example of time-history response are describe. A contribution to the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1484 

 

technical discussion about this topic is important because the NBR 15421 
revision process is coming soon. 
 
Keywords: seismic design, response spectrum, accelerogram, earthquake 
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TÍTULO: CoMFiBis PSO: Integração da Computação, Matemática, Fisica e 

Biologia no Estudo de Otimização por Enxame de Partículas em Problemas nas 

Ciências Agrárias 

Resumo 

Observa-se que a necessidade de encontrar a melhor solução o mais rápido e 
com menos material possível se torna cada vez mais presente em nossa 
sociedade atualmente, e é visualizado em um futuro próximo, no qual a 
tecnologia da informação será muito utilizada. Com isso, a utilização de 
algoritmos de otimização, como o Particle Swarm Optimization, se torna 
necessária para o desenvolvimento de todas as áreas, como por exemplo, na 
área agrícola. À vista disso, este trabalho visa alcançar uma representação e 
perspectiva a respeito do funcionamento do algoritmo supracitado. Assim, o 
entendimento e o interesse nessa área de atuação aumentariam, o que facilitaria 
a modernização. Alguns exemplos práticos de atuação do algoritmo é, a 
necessidade de se utilizar um determinado grupo específico que seja mais 
eficiente para encontrar a solução final, assim, pode-se aplicar em necessidades 
médicas, agrárias, entre outras. 
 
Palavras-chave: Otimização - Ciências agrárias - Tecnologia da Informação - 

PSO 

TITLE: CoMFiBis PSO: Integration of Computation, Mathematics, Physics and 

Biology in the Study of Particle Swarm Optimization in problems in the agrarian 

sciences. 

Abstract 

It is observed that the need to find the best solution as quickly and with as little 
material as possible becomes more and more present in our society, and is seen 
in the near future, in which information technology will be widely used. Thus, the 
use of optimization algorithms, such as Particle Swarm Optimization, is 
necessary for the development of all areas, for example, in the agricultural area. 
In view of this, this work aims to achieve a representation and perspective 
regarding the operation of the aforementioned algorithm. Thus, the 
understanding and interest in this area of activity would increase, which would 
facilitate modernization. Some practical examples of how the algorithm works are 
the need to use a specific group that is more efficient to find the final solution, so 
it can be applied to medical and agrarian needs, among others. 
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TÍTULO: Síntese solvotermal de nanopartículas cerâmicas para reforços de 

compósitos metal-cerâmica 

Resumo 

Este trabalho propôs o desenvolvimento de uma nova metodologia experimental 
para a obtenção de Boreto de Titânio (TiB2) para o estudo de sistemas 
TiO2@B2O3. A princípio, partículas de Óxido de Titânio (TiO2) foram obtidas 
utilizando Isopropóxido de Titânio (TTIP) como precursor e uma mistura de H2O, 
Etanol e Ácido Acético como solvente, em um reator solvotérmico a temperaturas 
entre 120 a 200º C durante 24 horas, para análise de morfologia e posterior 
recobrimento com Boro. As soluções precursoras foram formadas por B2O3 e 
TiO2 comercial. Para recobrir as partículas de TiO2 comercial com uma fonte de 
Boro, o B2O3 foi adotado como precursor. Por se tratar de um processo à base 
de água, o B2O3 foi convertido em H3BO3 e depois restaurado em B2O3 após 
tratamento térmico. A partir das análises de Difração de Raios-X (DRX) e das 
imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV FEG), concluiu-se que 
os materiais obtidos a partir da síntese solvotérmica apresentaram aglomerados 
de TiO2 predominantemente na fase Anatase. E a partir da rota do TiB2, foi 
obtido estruturas lamelares de TiO2 com partículas de B2O3 dispersas em sua 
superfície. 
 
Palavras-chave: Síntese solvotérmica. TiO2. Morfologia. TiB2. 

TITLE: Solvothermal synthesis of ceramic nanoparticles for reinforcement of 

metal-ceramic composites 

Abstract 

This work proposed the development of a new experimental methodology for 
obtaining Titanium Diboride (TiB2) for the study of TiO2@B2O2 systems. At first, 
Titanium Oxide (TiO2) particles were obtained using Titanium Isopropoxide 
(TTIP) as precursor and a mixture of H2O, Ethanol and Acetic Acid as solvent, in 
a solvothermal reactor at temperatures between 120 and 200º C for 24 hours, for 
analysis of morphological characteristics and subsequent Boron coating. The 
precursor solutions were formed by Boron trioxide (B2O3) and Commercial TiO2. 
In order to coat commercial TiO2 particles with Boron source, B2O3 was adopted 
as precursor. Once it is a water based process, B2O3 was converted to H3BO3 
and then restored to B2O3 after heat treatment. From the X-Ray Diffraction (XRD) 
analysis and Scanning Electron Microscopy (SEM FEG) images, it was 
concluded that the materials obtained from the solvothermal synthesis presented 
TiO2 clusters predominantly in the Anatase phase. And from the TiB2 route, 
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lamellar structures of TiO2 with B2O3 particles dispersed on its surface were 
obtained. 
 
Keywords: Solvothermal synthesis. TiO2. Morphology. TiB2. 
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TÍTULO: Avaliação da eficiência de autorreparo de microcápsulas de epóxi 

obtidas por polimerização interfacial 

Resumo 

Neste estudo analisou-se o microencapsulamento do monômero diglicidil éter de 
bisfenol A (DGEBA) através da polimerização interfacial, visando a obtenção de 
microcápsulas para aplicação em sistemas de autorreparo. As proporções de 
reagentes a serem utilizadas na síntese foram analisadas e ajustadas a partir do 
diagrama de misturas. A influência do emulsificante (goma-arábica e Tween 80) 
e sua concentração no rendimento e no diâmetro das microcápsulas 
polimerizadas foi avaliada. O uso da goma-arábica como emulsificante propiciou 
a obtenção de microcápsulas com diâmetro médio de 73 μm, no entanto, a 
estabilização da emulsão foi inadequada, ocorrendo a redução no rendimento da 
reação. Já quando o Tween 80 foi usado, microcápsulas com diâmetro médio de 
19 μm foram obtidas, porém, uma maior estabilização da emulsão provocou um 
maior rendimento das reações de polimerização. Análises de espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) exibiram as vibrações do 
material das microcápsulas. A partir da análise por calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) verificaram-se as transições térmicas características do 
monômero epóxi encapsulado e da casca da microcápsula. O efeito de 
autorreparo foi verificado nos revestimentos contendo microcápsulas 
sintetizadas com os dois tipos de emulsificante separadamente, possibilitando 
observar que, apesar do menor diâmetro das microcápsulas sintetizadas com 
Tween 80, resultados satisfatórios foram obtidos. 
 
Palavras-chave: Microcápsulas. Epóxi. Autorreparo. Polimerização interfacial. 

TITLE: Evaluation of the self-healing efficiency of epoxy microcapsules obtained 

by interfacial polymerisation 

Abstract 

In this work the microencapsulation of diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) 
monomer was performed through interfacial polymerization, aiming to obtain 
microcapsules for application in self-healing systems. Mixture diagrams were 
used to adjust the reagents adequate proportions in the polymerization reactions. 
The influence of the emulsifier (gum arabic and Tween 80) and their 
concentrations on the particle diameter were evaluated. When gum arabic was 
used as emulsifier, the mean diameter of microcapsules was 73 μm; however, 
the emulsion stabilization was inadequate, reducing the yield of the 
polymerization reaction. On the other hand, when Tween 80 was used, 
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microcapsules with a mean diameter of 19 μm were obtained, but the great 
stability of reactions lead to higher yields. Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR) analyzes showed vibration bands of the microcapsule material. Thermal 
properties of the microcapsules shell and encapsulated epoxy monomer were 
analyzed from differential scanning calorimetry (DSC). Anti-corrosive efficiency 
was verified on coatings containing microcapsules synthesized with the two types 
of emulsifier separately. It was possible to observe that, despite the smaller 
diameter of the microcapsules synthesized with Tween 80, satisfactory results 
were obtained for coating containing these microcapsules. 
 
Keywords: Microcapsules. Epoxy. Self-healing. Interfacial polymerization. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA HIDRÓLISE OXIDATIVA DE LIGNINA A PARTIR DE 

CATALISADORES HETEROGÊNEOS VISANDO A OBTENÇÃO DE 

ANTIOXIDANTES FENÓLICOS 

Resumo 

O aproveitamento sustentável de resíduos industriais é um recorrente tema na 
comunidade científica que busca sempre desenvolver processos limpos, para 
aproveitar substratos importantes, e o aproveitamento de resíduos 
lignocelulósicos é um dos mais procurados. Neste trabalho, a lignina foi isolada 
do pseudocaule da bananeira e oxidada com CuO (óxido de cobre II) em meio 
alcalino a fim de obter derivados fenólicos para caracterização e posterior 
aplicação. 
 
Palavras-chave: Lignina. Pseudocaule da bananeira. Oxidação. CuO. 

TITLE: Evaluation of oxidative lignin hydrolysis from heterogeneous catalysts 

aiming at obtaining phenolic antioxidants 

Abstract 

Sustainable use of industrial waste is a recurring theme in the scientific 
community that always seeks to develop clean processes, to take advantage of 
substrates important, and the use of lignocellulosic residues is one of the most 
sought after. In this work, lignin was isolated from the pseudostalk of the banana 
tree and oxidized with CuO (copper oxide II) in alkaline solution to obtain phenolic 
derivatives for characterisation and further application. 
 
Keywords: Lignin. Pseudostalk of the banana tree. Oxidation. CuO. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE DE 

PIXELS NA TEXTURA DE UMA IMAGEM PARA USO NA TÉCNICA DE 

CORRELAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS NO MÓDULO GEOPIV_RG. 

Resumo 

 

As características de uma imagem são fundamentais na viabilização do uso da 
técnica de Correlação de Imagens Digitais, CID, para estudos de deslocamento 
e de deformação de solos. É necessário que as imagens sejam obtidas em 
escala adequada a fim de se garantir uma boa resolução de partícula, bem como, 
o material deve possuir características que permitam obter uma boa textura de 
imagem. É possível manipular as imagens, de forma a controlar a quantidade de 
pixels da mesma. Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta uma 
avaliação sobre o efeito da diminuição proporcional do número de pixels de um 
conjunto de imagens para uso no software de engenharia GeoPIV_RG, que faz 
uso da técnica CID. Foram avaliadas questões como modificações nas escalas 
de imagem, que refletem em novos tamanhos de subset, bem como parâmetros 
de textura. Além disso, o comportamento do tamanho de arquivo e da resolução 
das imagens após a manipulação foi avaliado, interpretando-se as vantagens e 
desvantagens desse procedimento de tratamento de imagens. Essa análise 
mostrou a exequibilidade de uso da metodologia de alteração da quantidade de 
pixels, facilitando o processamento das imagens digitais, ao apresentar um 
decréscimo significativo no tamanho de arquivo para uma baixa queda de 
resolução. 

 
 
Palavras-chave: Correlação de imagens digitais. Pixel. Geo-PIV_RG. 

Deformação de solo. 

TITLE: ASSESSMENT ON THE EFFECT OF PIXEL AMOUNT DECREASE IN 

THE TEXTURE OF AN IMAGE ON THE DIGITAL IMAGE CORRELATION 

TECHNIQUE USING THE GEOPIV_RG MODULE. 

Abstract 
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The properties of an image are very important to use the Digital Image Correlation 
(DIC) technique for soil displacement and deformation studies. It’s required that 
the images must be taken on the proper scale to ensure a good particle/pixel size 
ratio. Also, the material must have specific characteristics to allow the 
achievement of a good image texture. It’s possible to manipulate the images, 
controlling their quantity of pixels. Therefore, this work presents an evaluation on 
the effect of pixels amount decrease of a set of images with the engineering 
software GeoPIV_RG, which uses the DIC technique. Different issues were 
evaluated as modifications in the image scales, which implies new subset sizes, 
and texture parameters. Furthermore, the present paper aims to visualize the 
behavior of the file size and image resolution after the manipulation, interpreting 
the advantages and disadvantages of this procedure. This analysis showed the 
feasibility of this pixel quantity alteration methodology, making the digital images 
processing easier by showing a substantial decrease in the file size for a low drop 
of image resolution. 

 
 
Keywords: Digital Image Correlation. Pixel. Geo-PIV_RG. Soil deformation. 
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TÍTULO: OBTENÇÃO E CARATERIZAÇÃO DE PÓS COMPÓSITOS 

NANOESTRUTURADOS DE WC-NI-Fe ATRAVÉS DE REAÇÃO GÁS – 

SÓLIDO A BAIXA TEMPERATURA 

Resumo 

 

Neste trabalho foram obtidos pós compósitos WC-Ni-Fe através de 
carborredução da mistura de paratungstato de amônio hidratado (APT) com o 
nitrato de níquel na proporção de (10% p.Ni), a baixa temperatura (850°C) e curto 
tempo de reação (120min) em um único processo de síntese, após a obtenção 
do WC-Ni, foi adicionado o ferro metálico na proporção de 10% p. Fe e então 
misturado manualmente. Os pós foram caracterizados por difração de raios X, 
microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 
e análise de tamanho de partículas. Foi possível produzir pós compósitos de 
WC-Ni nonométricos com tamanho médio de cristalito de 31nm e sem a 
presença de fases secundárias. Os pós de WC-Ni apresentaram morfologia com 
partículas de tamanhos e formas variadas, bastante aglomeradas, bem como 
uma boa dispersão e homogeneização das fases. Porém a adição manual do Fe 
metálico não favoreceu a homogeneidade do pó compósito, sendo necessário a 
aplicação de um processo de refino. As características específicas desses 
materiais nanométricos proporcionam a sua utilização tanto para a produção de 
metal duro como em reações catalíticas. 

 
 
Palavras-chave: Carbeto de tungstênio, Pós compósitos, Niquel, Ferro. 

TITLE: OBTAINING AND CHARACTERIZING NANOESTRUTURED 

COMPOSITES OF WC-NI-FE THROUGH GAS-SOLID REACTION AT LOW 

TEMPERATURE 

Abstract 

 

In this work, WC-Ni-Fe composite powders were captured through 
carboreduction of the mixture of hydrated ammonium paratungstate (APT) with 
nickel nitrate in the proportion of (10% p.Ni), at low temperature (850 ° C) and 
short reaction time (120min) in a single synthesis process, after obtaining the 
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WC-Ni, was added to the metallic iron in the proportion of 10% w. Fe and then 
mixed manually. The powders were characterized by X-ray diffraction, scanning 
electron microscopy, dispersive energy spectroscopy (EDS) and particle size 
analysis. It was possible to produce non-WC-Ni composite powders with an 
average crystallite size of 31nm and without the presence of secondary phases. 
WC-Ni powders dissipate morphology with particles of varying sizes and shapes, 
agglomerated, as well as good dispersion and homogenization of the phases. 
However, the addition of manual Fe metal did not favor the homogeneity of the 
composite powder, requiring the application of a refining process. The specific 
characteristics of nanometric materials provide its use both for the production of 
carbide and in catalytic reactions. 

 
 
Keywords: Tungsten Carbide, Composite Powders, Nickel, 
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TÍTULO: Aplicação de nanopartículas magnéticas dopadas em celulose na 

descontaminação de água atingida por óleo mineral 

Resumo 

Neste trabalho foram sintetizadas nanopartículas (NP's) de magnetita (Fe3O4) 
dopadas em celulose microfibrilada (MFC) para serem aplicadas na remoção de 
óleo em água. A MFC foi utilizada devido sua grande porosidade, sendo capaz 
de adsorver grande quantidade de óleo, além de ser um produto natural não 
agressivo ao meio ambiente, enquanto a magnetita é utilizada para facilitar a 
remoção do óleo adsorvido por meio da aplicação de um campo magnético. A 
rota de síntese utilizada apresentou desempenho satisfatório, onde, através do 
DRX, comprovou-se a composição de magnetita além de estimar o tamanho 
médio das NP’s de 11,26 nm para Fe3O4 (magnetita sem celulose) e 13,31 para 
Fe3O4-MFC (magnetita dopada em celulose microfibrilada). Através da MET, 
obtiveram-se tamanhos médio de partículas congruentes com os resultados do 
DRX, enquanto pelo DLS obteve-se 32,75 nm para Fe3O4 e 54,99 nm para 
Fe3O4-MFC. Essa diferença deve-se a leitura de aglomerados de 
nanopartículas pelo DLS e não de nanopartículas solitárias, porém confirma o 
tamanho nanométrico e apoia os resultados anteriores. A análise 
termogravimétrica (TGA) que seria utilizada para determinação da estabilidade 
térmica e a medida do Potencial Zeta, que seria utilizado na determinação da 
estabilidade da dispersão não puderam ser realizadas devido a suspensão das 
atividades acadêmicas decorrentes da Pandemia de Covid-19, bem como o 
ensaio de remoção de óleo da água para aferição da capacidade de remoção do 
material desenvolvido. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas de magnetita; Celulose Microfibrilada, 

Descontaminação 

TITLE: Application of magnetic nanoparticles doped in cellulose in the 

decontamination of water affected by mineral oil 

Abstract 

In this work nanoparticles (NP's) of magnetite (Fe3O4) doped in microfibrillated 
cellulose (MFC) were synthesized to be applied in the removal of oil in water. 
MFC was used due to its great porosity, being able to adsorb a great amount of 
oil, besides being a natural product not aggressive to the environment, while 
magnetite is used to facilitate the removal of the adsorbed oil through the 
application of a magnetic field. The synthesis route used presented satisfactory 
performance, where by DRX, the composition of magnetite was verified besides 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1497 

 

estimating the average NP's size of 11.26 nm for Fe3O4 (magnetite without 
microfibrillated cellulose) and 13.31nm for Fe3O4-MFC (magnetite doped in 
cellulose). By MET, average particle sizes were congruent with DRX results, 
while by DLS it was obtained 32.75 nm for Fe3O4 and 54.99 nm for Fe3O4-MFC. 
This difference is caused by the reading of nanoparticle clusters by DLS and not 
by solitary nanoparticles, but it confirms the nanometric size and supports the 
previous results. The thermogravimetric analysis (TGA) that would be used to 
determine thermal stability and the measurement of the Zeta Potential, which 
would be used to determine dispersion stability could not be performed due to 
the suspension of academic activities resulting from the Covid-19 Pandemic, as 
well as the test of oil removal from the water to gauge the ability to remove the 
developed material. 
 
Keywords: Magnetite nanoparticles; Microfibrillated cellulose; Decontamination 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1498 
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TÍTULO: Otimização dos processos de fabricação de compósitos híbridos com o 

uso de técnicas de caracterização avançada 

Resumo 

O desenvolvimento de novos compósitos híbridos utilizando resíduos 
provenientes de processos industriais, como as fibras naturais, é um desafio 
constante, pois a demanda por materiais sustentáveis derivados de fontes 
renováveis continua a crescer. O objetivo deste trabalho foi produzir compósitos 
híbridos de polietileno com reforço de linter juntamente com nanoargila 
montmorilonita organicamente modificada e compatibilizante anidrido maléico, 
no intuito de avaliar o limite de incorporação de cargas na matriz polimérica 
reciclada, aferindo as composições de melhor sinergia entre cargas, e a 
influência da estratégia de processamento no resultado final. Após preparar as 
formulações, estas foram misturadas, incorporadas, processadas seguindo uma 
estratégia de processamento previamente definida e por fim avaliadas por ensaio 
não-destrutivo de ultrassom. A partir das formulações preparadas espera-se 
melhores resultados de dispersão para os processamentos feitos na dupla rosca, 
assim como um maior grau de degradação. 
 
  
 
Palavras-chave: Polímero, Compósito, Híbrido, Estratégia, Ultrassom. 

TITLE: Optimization of hybrid composites manufacturing processes using 

advanced characterization techniques. 

Abstract 

Development of new hybrid composites using waste from industrial processes, 
such as natural fibers, has been a constant challenge, as demand for sustainable 
materials using renewable sources continues to grow. The objective of this work 
was to produce hybrid polyethylene composites reinforced with organically 
modified nano-clay montmorillonite and compatibilized using maleic anhydride, 
in order to evaluate incorporation of fillers in the recycled polymer matrix, finding 
the composition with best synergy and the influence of processing strategy in the 
final result. Formulations were prepared with materials being mixed, 
incorporated, processed following a defined processing strategy and finally 
assessed by non-destructive ultrasonic test. From the prepared formulations, 
better dispersion results are expected for twin screw extrusion, as well as a 
greater level of degradation 
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Keywords: Polymer, Composite, Hybrid, Strategy, Ultrasound. 
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TÍTULO: Produção de pó de beterraba pelo secador leito de jorro com diferentes 

quantidades de adjuvantes 

Resumo 

 

A beterraba é rica em diversos bioativos com propriedades antioxidantes. 
Considerando sua alta umidade e potencial para secagem, este trabalho teve 
como objetivo avaliar os pós dos extratos da casca e da polpa da beterraba, 
obtidos no leito de jorro. Para isso, foram realizadas algumas análises físico-
químicas de ambas as partes da hortaliça, bem como dos extratos e dos pós 
obtidos. Foram realizados experimentos de secagem dos extratos da polpa e da 
casca no leito de jorro a 70°C para dois níveis de concentração de adjuvante 
(amido de milho, 5,24% e 10%), sendo calculados os rendimentos de produção 
dos pós. De acordo com os resultados, o rendimento foi de 80% para a secagem 
do extrato da casca em ambas as concentrações de amido, e para os extratos 
da polpa com 5,24 e 10% de amido, os rendimentos foram de 48,8 e 33,2% 
respectivamente, indicando que uma maior quantidade de adjuvante interferiu 
negativamente na produção. Os pós obtidos foram analisados quanto a umidade, 
atividade de água e higroscopicidade. Todos os pós são não higroscópicos pois 
têm valores inferiores a 10% e encontram-se em condições adequadas para 
armazenamento e concentração com umidade e atividade de água que variaram 
de 6,41% a 6,75% e de 0,392 a 0,515, respectivamente. 

 
 
Palavras-chave: Beterraba; secagem; leito de jorro; extratos. 

TITLE: Production of beet powder by the spouted bed dryer with different 

amounts of adjuvants 

Abstract 
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Beets are rich in several bioactives with antioxidant properties. Considering its 
high humidity and drying potential, this work aimed to evaluate the powders of 
the extracts of the beet peel and pulp, obtained in the spouted bed. For this 
purpose, some physical-chemical analysis of both parts of the vegetable were 
carried out, as well as of the extracts and powders obtained. Drying experiments 
of pulp and peel extracts were carried out in the spouted bed at 70 ° C for two 
levels of adjuvant concentration (corn starch, 5.24% and 10%), and the 
production yields of the powders were calculated. According to the results, the 
yield was of 80% for the drying beet peel extract in both starch concentrations, 
and for the pulp extracts with 5.24 and 10% starch, the yields were 48.8 and 
33.2% respectively, indicating that a greater amount of adjuvant interfered 
negatively in the production. The powders obtained were analyzed for humidity, 
water activity and hygroscopicity. All powders are non-hygroscopic because they 
have values below 10% and are in adequate conditions for storage and 
concentration with humidity and water activity that ranged from 6.41% to 6.75% 
and 0.392 to 0.515, respectively. 

 
 
Keywords: Beet; drying process; spouted bed dryer; extracts. 
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CÓDIGO: ET0474 

AUTOR: EMANNUEL BEZERRA CAVALCANTE DA SILVA 
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TÍTULO: Identificação Objetiva da Localização do Eixo da Zona de Convergência 

Intertropical no Atlântico Tropical: Análise Climatológica 

Resumo 

 

O objetivo é desenvolver um programa de computador na linguagem de 
programação grid Analysis System (grADS) capaz de localizar objetivamente o 
eixo convectivo central da zona de convergência intertropical (ZCIT) sobre o 
oceano atlântico tropical. Foi utilizado para isso dados diários de radiação de 
onda longa emergente, a identificação servirá para analisarmos a distribuição da 
precipitação sobre o norte da américa do sul, especialmente sobre a região 
nordeste do Brasil, relacionadas ao posicionamento da ZCIT. 

 
 
Palavras-chave: Identificação, zona de convergência intertropical, ZCIT 

TITLE: OBJECTIVE IDENTIFICATION OF LOCATION OF THE AXIS OF 

INTETROPICAL CONVERGENCE ZONE IN THE TROPICAL ATLANTIC: 

CLIMATOLOGICAL ANALYSIS 

Abstract 

 

The objective is to develop a computer program in the grid Analysis System 
(grADS) programming language capable of objectively locating the central 
convective axis of the intertropical convergence zone (ZCIT). For this purpose, 
daily data of emerging long wave radiation was used, the identification will be 
used to analyze the distribution of precipitation over northern South America, 
especially over the northeastern region of Brazil, related to the position of the 
ZCIT. 

 
 
Keywords: identification, intertropical convergence zone, ZCIT 
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TÍTULO: Síntese e beneficiamento de zeólitas a partir de zeólitas naturais 

Resumo 

 

Zeólitas são aluminossilicatos com arranjo estrutural composto por um esqueleto 
formado pela combinação tridimensional de tetraedros de AlO4 e SiO4 unidos 
entre si através de átomos de oxigênio. Sua estrutura apresenta canais e 
cavidades, nas quais se encontram moléculas de água e cátions trocáveis. A 
zeólita natural clinoptilolita (Si/Al ≥ 4), pertence ao grupo da heulandita, e 
apresenta seletividade por íons de pequeno raio devido ao tamanho de suas 
cavidades. Para ampliar as aplicações deste material, uma alternativa seria 
empregar essa zeólita natural para a síntese de zeólita de poros maiores tais 
como: LTA, FAU e GIS. O objetivo desse trabalho é estudar a síntese de zeólitas 
empregando a zeólita natural clinoptilolita como fonte de silício e alumínio na 
síntese de zeólitas de grande interesse industrial. Para a caracterização das 
amostras sintetizadas, foi utilizado a Difração de Raios-X (DRX) e fluorescência 
de raios X (FRX). A partir dos resultados obtidos foi possível observar que as 
sínteses foram realizadas com êxito, a LTA foi cristalizada no período de 1 h a 6 
h, enquanto a FAU/GIS no período de 4h e 8h, as cristalizações ocorreram em 
meio estático a uma temperatura de 100 ºC. A utilização da clinoptilolita na 
síntese de zeólitas é um processo inovador, economicamente viável e 
ambientalmente correto, valorizando um material que existe em grande 
quantidade e que ainda é pouco explorado pelas indústrias. 

 
 
Palavras-chave: Clinoptilolita, Natural, Síntese, Zeólita. 

TITLE: Synthesis and processing of zeolites from natural zeolites 

Abstract 

 

Zeolites are aluminosilicates with a structural arrangement composed of a 
skeleton formed by the three-dimensional combination of AlO4 and SiO4 
tetrahedrons joined together through oxygen atoms. Its structure features 
channels and cavities, in which water molecules and exchangeable cations stand 
out. A natural zeolite clinoptilolita (Si/Al ≥ 4), belongs to the heulandite group, is 
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showing selectivity for small ray ions due to the size of its cavities, this natural 
zeolite was necessary for the production of the synthesis of zeolite LTA and 
FAU/GIS . The aim of this work is to study the synthesis of zeolites using natural 
zeolite clinoptilolite as a source of silicon and aluminum in the synthesis of 
zeolites of great industrial interest. For the characterization of the synthesized, it 
uses X-Ray Diffraction (DRX) and X-ray fluorescence (FRX). From the results 
obtained, it was possible to observe that the syntheses were carried out 
successfully, where each occurrence occurred in a period of time for its 
crystallization, the ATL was crystallized in the period from 1h to 6h, while the 
FAU/GIS with in the period of 4 h and 8 h, as crystallizations occurred in a static 
medium at a temperature of 100 ºC. The use of clinoptilolite in the synthesis of 
zeolites is an innovative process, economically viable and environmentally 
friendly, valuing a material that exists in large quantities and that is still little 
explored by the industries. 

 
 
Keywords: Clinoptilolite, Natural, Synthesis, Zeolite. 
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TÍTULO: Estudo químico-biológico, com abordagem metabolômica, para 

prospecção de moléculas antimicrobianas oriundas de microrganismos 

marinhos. 

Resumo 

Este plano de trabalho teve como objetivo investigar a composição química e a 
prospecção química/biológica, com abordagem metabolômica, de micro-
organismos marinhos coletados no litoral do nordeste brasileiro, visando a 
identificação de extratos orgânicos e moléculas bioativas com potencial 
antimicrobiano. Foram produzidos extratos de acetato de etila e n-butanol de 
bactérias marinhas, associados à ascídia Ecteinascidia litoranea. Os extratos 
obtidos foram analisados por Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria 
de Massas para identificação dos metabólitos secundários e avaliados em teste 
antimicrobianos, para a determinação de possíveis ações antibacterianas sobre 
cepas de Staphylococcus aureus. 
 
Palavras-chave: Estudo químico-biológico,abordagem metabolômica, 

antimicrobianos 

TITLE: Chemical-biological study, with a metabolomic approach, for prospecting 

antimicrobial molecules from marine microorganisms. 

Abstract 

This work plan aimed to investigate the chemical composition and chemical / 
biological prospecting, with a metabolomic approach, of marine microorganisms 
collected on the coast of northeastern Brazil, aiming at the identification of organic 
extracts and bioactive molecules with antimicrobial potential. Extracts of ethyl 
acetate and n-butanol from marine bacteria were produced, associated with the 
ascidian Ecteinascidia litoranea. The extracts obtained were analyzed by Liquid 
Chromatography coupled with Mass Spectrometry to identify secondary 
metabolites and evaluated in antimicrobial tests, to determine possible 
antibacterial actions on Staphylococcus aureus strains. 
 
Keywords: Chemical-biological study, metabolomics approach, antimicrobial 
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TÍTULO: Sistema de Visão Embarcado em Exoesqueleto Robótico para os 

Membros Inferiores 

Resumo 

 

No decorrer dos últimos anos têm sido desenvolvidos numerosos trabalhos que 
envolvem a utilização de uma órtese ativa para a reabilitação eauxílio na 
movimentação de pacientes que possuam algum grau de deficiência motora. No 
presente, as principais Órteses disponíveis no mercado não dispõem de artifícios 
para perceber e modelar o ambiente ao seu redor, o que impede da órtese 
realizar a sua localização no ambiente em que se encontra, impossibilitando a 
mesma prever ações dos seus usuários, por exemplo. Neste contexto, câmeras 
RGB-D vão sendo utilizadas como estratégia para realizar esta localização, por 
meio de nuvem de pontos para detectar regiões planares do ambiente. Ainda 
que haja um significativo progresso, ainda há numerosos desafios a serem 
superados, como por exemplo o custo computacional para a utilização do 
sistema de visão em um computador embarcado. Neste contexto, é proposta a 
criação de um sistema de visão computacional para um sistema de órtese ativa, 
utilizando um computador embarcado, o Raspberry Pi 3, juntamente com um 
sistema operacional de robótica (Robot Operating System - ROS). Foram 
realizados alguns testes para investigar a possibilidade da utilização deste 
conjunto para resolver o gargalo encontrado em nosso projeto de Órtese ativa. 

 
 
Palavras-chave: Visão Computacional, Exoesqueleto, ROS, Raspberry 

TITLE: Vision System Embedded in Robotic Exoskeleton for Lower Limbs 

Abstract 

Over the past few years, numerous studies have been developed that involve the 
use of an active orthosis for rehabilitation and assistance in the movement of 
patients who have some degree of motor disability. At present, the main Orthoses 
available on the market do not have the devices to perceive and model the 
environment around them, which prevents the orthosis from realizing its location 
in the environment in which it is located, allowing it to predict the actions of its 
users, for example. In this context, RGB-D cameras are being used as a strategy 
to perform this location, using point clouds to detect planar regions of the 
environment. Although there is significant progress, there are still many 
challenges to be overcome, such as the computational cost for using the vision 
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system on an embedded computer. In this context, it is proposed to create a 
computer vision system for an active orthosis system, using an embedded 
computer, the Raspberry Pi 3, together with a robotics operating system (Robot 
Operating System - ROS). Some tests were carried out to investigate the 
possibility of using this set to solve the bottleneck found in our Active Orthosis 
project. 
 
Keywords: Computer Vision, Exoskeleton, ROS, Raspberry 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Antenas de Microfita e CPW Alimentadas por 

Linhas de Microfita Fendidas para Aplicações em Sistemas 5G 

Resumo 

Neste artigo, nos propusermos a utilizar técnicas modernas de aprendizado de 
máquinas como Suport Vector Regression e Lasso Regression para otimização 
e síntese de design de antenas de microfita. Para intuito de teste, uma antena 
com aplicação em 5G foi utilizada, a fim de validar os resultados obtidos. Um 
framework foi desenvolvido utilizando VBScript e Python para automatizar a 
geração de dados através do software HFSS. 
 
Palavras-chave: Machine Learning, Antena de Microfita, Python, VBScript, 

Regressão. 

TITLE: Machine Learning Techniques for optimization and synthesis of Microstrip 

Patch antennas. 

Abstract 

In this paper, we propose the use of modern machine learning techniques such 
as Suport Vector Regression and Lasso Regression as a synthesis and 
optimization of microstrip patch antenna designs . A VBScript and Python 
framework was developed to automatize the dataset generation via HFSS. For 
testing purposes, an antenna with 5G applications was tested in order to validate 
the results obtained. 
 
Keywords: Machine Learning techniques, Microstrip, Python, VBScript, 

Regression. 
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TÍTULO: Efeitos da Interação Solo-Estrutura em edificações de Concreto 

Armado 

Resumo 

 

Usualmente, em projetos estruturais são considerados apoios rígidos, ou seja, 
sem considerar os deslocamentos em sua base. Porém, na realidade, a estrutura 
está apoiada em um maciço de solo deformável, isto faz com que haja alteração 
dos esforços e deslocamentos da estrutura. Com isto, este trabalho pretende 
analisar até que ponto esta consideração de apoios rígidos causa alterações 
relevantes se comparado a utilização da interação solo-estrutura. Para isso, 
foram analisados edifícios simples com 4, 8, 12, 16 e 20 pavimentos utilizando 
apoios rígidos e flexíveis e comparando seus resultados. Para todos os edifícios 
foi utilizado o mesmo solo de perfil arenoso, com capacidade de carga calculada 
de acordo com a formulação de Vésic (1974) e para o cálculo de recalque e 
coeficientes de mola foi utilizado o método de Schertmann (1970). 

 
 
Palavras-chave: interação solo-estrutura, análise estrutural. 

TITLE: Soil-Structure Analysis in Buildings on Shallow Foundations 

Abstract 

 

Usually, in structural projects it is considered rigid supports, that is, without 
considering the displacements in their base. However, in reality, the structure is 
supported on a deformable ground mass, this causes changes in the efforts and 
displacements of the structure. Taking that into account, this work intends to 
analyze the extent to which this consideration of rigid supports causes relevant 
changes when compared to the use of soil-structure interaction. For this, simple 
buildings with 4, 8, 12, 16 and 20 floors were analyzed using rigid and flexible 
supports and comparing their results. For all buildings the same soil with a sandy 
profile was used, with load capacity calculated according to the formulation of 
Vésic (1974) and for the calculation of repression and spring coefficients, the 
Schertmann method (1970) was used. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1510 

 

 
Keywords: soil-structure interaction, structural analysis. 
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TÍTULO: Implementação de um analisador inteligente trifásico aplicado a sistema 

de geração distribuída de energia 

Resumo 

Com o aumento da demanda energética e da geração distribuída, redes elétricas 
não mais são pensadas da forma habitual, mas sim como redes elétricas 
inteligentes. Nesse contexto, precisamos de formas eficientes e de baixo custo 
de mesurar e avaliar a energia que chega no consumidor final. Nesse trabalho, 
adotamos uma abordagem multidisciplinar como forma de implementar tal 
medidor, cujas informações podem ser facilmente acessadas pelo consumidor 
final ou pela concessionária. Com o objetivo de apresentar aos participantes do 
projeto uma aplicação de engenharia do mundo real, são utilizados um 
microcontrolador com Wi-Fi (ESP32), juntamente com um CI de medição de 
energia, Node-RED e banco de dados SQL, como ferramentas de aprendizagem 
baseada em problema (ABP). 
 
Palavras-chave: Sistemas embarcados. SmartGrid. Medidores inteligentes 

TITLE: DEVELOPMENT OF A LOW-COST SMART METER FOR SMART GRID 

APPLICATIONS AS A PROBLEM-BASED LEARNING CASE 

Abstract 

With the rising energy demand and microgeneration, electrical grids are no longer 
conceived in the the same manner, but as smart grids. In that context, we need 
efficient and low-cost methods to measure and evaluate the electrical energy that 
reaches the final consumer. In this paper, we adopt a multidisciplinary approach 
as a way of implementing such meter, whose data might be easily obtained by 
the final consumer or the electric energy utility. In order to present project 
participants with a real-world engineering application, a microcontroller with Wi-
Fi (ESP32) is used, together with an energy measurement IC (ADE7880), Node-
red and SQL database, as a problem-based learning (PBL) case. 
 
Keywords: Embedded systems. Smart grid. Smart meters. 
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TÍTULO: Avaliação das modificações interfaciais de blendas poliméricas 

imiscíveis compatibilizadas 

Resumo 

Esse trabalho teve como objetivo realizar um estudo sobre a adesão superficial 
de poli(metacrilato de metila) elastômero / poli (tereftalato de etileno) (PMMA 
elast / PET) e o efeito da adição de um agente de compatibilização interfacial 
poli(metacrilato de metila-metacrilato de gicidila-acrilato de etila) (MGE) por meio 
de uma investigação morfológica através da técnica de microscopia de força 
atômica (AFM). As amostras foram preparadas por crio-ultramicrotomia e os 
resultados desta análise mostram que a blenda PMMAelast/PET com e sem 
compatibilizante apresenta uma morfologia complexa. 

 
Palavras-chave: Blendas poliméricas imiscíveis; Compatibilização; AFM; 

TITLE: ASSESSMENT OF INTERFACIAL MODIFICATIONS OF 

COMPATIBILIZED IMMISCIBLE POLYMERIC BLENDS 

Abstract 

This work aimed to carry out a study on the surface adhesion of poly (methyl 
methacrylate) elastomer / poly (ethylene terephthalate) (PMMA elast / PET) and 
the effect of the adding of an interfacial compatibilization agent poly (methyl 
methacrylate). gicidyl methacrylate-ethyl acrylate) (MGE) by means of a 
morphological investigation through the technique of atomic force microscopy 
(AFM). The samples were prepared by cryo-ultramicrotomy and the results of this 
analysis show that the PMMAelast / PET blend with and without compatibilizer 
has a complex morphology. 
 
Keywords: Immiscible polymeric blends; Compatibilization; AFM; 
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TÍTULO: Aplicação de cadeias de Markov em música 

Resumo 

 

A música sempre foi considerada uma criação típica de "humanos", pois envolve 
a criatividade em sua composição. Embora para realizar uma composição é 
necessário seguir um conjunto de regras escolhidas pelo compositor ou pelas 
normas musicais. Uma pergunta relevante é se um computador pode ser 
considerado um compositor se o mesmo seguir uma sequência de regras. O 
objetivo deste projeto é criar uma abordagem para realizar composição de 
músicas e extração de padrões musicais usando as cadeias de Markov. 

 
 
Palavras-chave: Cadeias de Markov, Música, Composição algorítmica, Extração 

de padrões 

TITLE: Application of Markov chains in music 

Abstract 

 

Music has always been considered a typical creation of "humans", as it involves 
creativity in its composition. Although to make a composition it is necessary to 
follow a set of rules chosen by the composer or by the musical norms. A relevant 
question is whether a computer can be considered a composer if it follows a 
sequence of rules. The aim of this project is to create an approach to perform 
song composition and extracting musical patterns using Markov chains. 

 
 
Keywords: Markov Chains, Music, Algorithmic composition, Extraction of patterns 
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TÍTULO: SÍNTESES DE CuFe2O4 E ZnFe2O4 PARA USO COMO 

CATALISADORES NANOMAGNÉTICOS EM REAÇÕES FOTO-FENTON 

HETEROGÊNEO. 

Resumo 

     A preocupação com o meio ambiente vem crescendo cada vez mais e 
incentivando a expansão de pesquisas para otimizar os processos produtivos e 
diminuir as agressões ao mesmo. Muitas indústrias geram efluentes, e seus 
descartes não podem ser feitos diretamente na natureza. Nesse contexto, 
destacam-se os processos oxidativos avançados sendo responsáveis pela 
conversão de resíduos orgânicos em água, gás carbônico e sais inorgânicos. 
Entre eles têm-se o processo foto-fenton que utiliza Fe3+, H2O2 e luz ultravioleta 
para gerar radicais hidroxila. O processo foto-fenton heterogêneo utiliza 
catalisadores como as ferritas para evitar a formação de resíduos. As Ferritas 
são cerâmicas magnéticas que apresentam estrutura cristalina e composição 
variada. Na literatura existem várias rotas de síntese para esses materiais como 
hidrotermal, combustão, co-precipitação, entre outros. Uma rota que tem novas 
possibilidades de estudo é a EDTA-Citrato, a qual é capaz de sintetizar uma 
grande quantidade de óxidos. Além disso, uma nova linha de pesquisa vem 
sendo desenvolvida, que é a síntese verde que busca utilizar reagentes com 
baixa toxicidades e que não gerem resíduos que precisam ser tratados. Este 
trabalho tem por objetivo desenvolver o estudo da sintetização e caracterização, 
por DRX, de materiais com estrutura do tipo de ferritas de zinco e cobre, 
utilizando o método de complexação EDTA-Citrato e o método de síntese verde, 
para utilização como catalizadores em processos foto-fenton. 
 
Palavras-chave: método EDTA-Citrato, síntese verde, ferritas, foto-fenton. 

TITLE: SYNTHESIS OF CuFe2O4 AND ZnFe2O4 FOR USE AS 

NANOMAGNETIC CATALYSTS IN HETEROGENEOUS PHOTO-FENTON 

REACTIONS. 

Abstract 

     The concern with the environment has been growing increasingly and 
encouraging the expansion of research to optimize product processes and 
decrease as aggressions to the same. Many industries generate effluents, and 
their disposal cannot be done directly in nature. In this context, the advanced 
oxidative processes stand out, being responsible for converting organic waste 
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into water, carbon dioxide and inorganic salts. Among them are the photo-fenton 
process that uses Fe3+, H2O2 and ultraviolet light to generate hydroxyl radicals. 
The heterogeneous photo-fenton processes use catalysts such as ferrites to 
prevent the formation of residues. Ferrites are magnetic ceramics that have a 
crystalline structure and varied composition. In the literature, there are various 
synthesis routes for these materials such as hydrothermal, combustion, co-
precipitation, among others. A route that has new possibilities for study is EDTA-
Citrate, which is capable of synthesizing a large amount of oxides. In addition, a 
new line of research has been developed, which is the green synthesis that seeks 
to use reagents with low toxicity and that do not generate residues that need to 
be treated. This work aims to develop the study of synthesis and characterization, 
by XRD, of materials with a structure of the type of zinc and copper ferrites, using 
the EDTA-Citrate complexation method and the green synthesis method, for use 
as catalysts in processes photo-fenton. 
 
Keywords: EDTA-Citrate method, green synthesis, ferrites, photo-fenton. 
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TÍTULO: Axiomas geométricos e lógica clássica 

Resumo 

 

Neste projeto estudamos extensões conservativas para lógicas de primeira 
ordem. O principal objetivo é estabelecer um procedimento sistemático para 
adicionar teorias geométricas em ambas: lógica clássica e intuicionista. Dessa 
forma, obtemos sistemas de provas para diversas teorias matemáticas, tais 
como reticulados, álgebra e geometria projetiva, possibilitando a argumentação 
dessas teorias utilizando métodos de dedução automática. 

 
 
Palavras-chave: Lógica clássica; lógica intuicionista; teoria da prova; axiomas. 

TITLE: Geometric axioms and classical logic 

Abstract 

In this project, we have studied the problem of finding conservative extensions of 
first order logics. The main goal is to establish a systematic procedure for adding 
geometric theories in both intuitionistic and classical logics. In this way, we obtain 
proof systems for several mathematical theories, such as lattices, algebra and 
projective geometry, being able to reason about such theories using automated 
deduction. 
 
Keywords: Classical logic; intuitionistic logic; proof theory; axioms. 
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TÍTULO: Catalisadores altamente ativos e estáveis na conversão do glicerol a 

bioprodutos 

Resumo 

    A conversão do glicerol em produtos de maior valor econômico tem se tornado 
atrativa devido à grande produção deste composto na indústria de biodiesel, 
onde ele é gerado como coproduto. Muitos materiais tem sido amplamente 
estudados como potenciais catalisadores para as reações de transformação do 
glicerol em bioprodutos de maior valor agregado. Dentre esses catalisadores, 
destacam-se as zeólitas, materiais mesoporosos e os materiais constituídos de 
óxidos mistos, envolvendo metais de transição. Neste trabalho foi utilizado o 
método de Pechini para síntese dos catalisadores, aliada à uma impregnação 
via ponto úmido. Os catalisadores obtidos, foram caracterizados com técnicas 
de microscopia eletrônica de varredura, difração de raios-X, fluorescência de 
raios-X e o estudo da redução a temperatura programada. Os resultados 
mostraram alta conversão de glicerol, e quando tratados com catalisadores junto 
à impregnação, superiores a 90%. 

 
Palavras-chave: Glicerol, acetol, catalisadores, conversão, seletividade. 

TITLE: Highly active and stable catalysts in the conversion of glycerol to 

bioproducts 

Abstract 

 

    The conversion of glycerol into products of greater economic value has become 
attractive due to the large production of this compound in the biodiesel industry, 
where it is generated as a co-product. Many materials have been extensively 
studied as potential catalysts for reactions to transform glycerol into higher value-
added bioproducts. Among these catalysts, zeolites, mesoporous materials and 
materials consisting of mixed oxides, involving transition metals, stand out. In this 
work, the Pechini method was used to synthesize the catalysts, together with a 
wet spot impregnation. The obtained catalysts were characterized with scanning 
electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray fluorescence and the study of 
programmed temperature reduction. The results showed a high conversion of 
glycerol, and when treated with catalysts along with impregnation, greater than 
90%. 
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Keywords: Glycerol, acetol, catalysts, conversion, selectivity. 
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TÍTULO: Avaliação de atividade catalítica da perovskita duplamente substituída 

La(1-x)CaxCo(1-x)MnxO3 e sua possível possível contribuição no estudo do olho 

biônico 

Resumo 

Automóveis são uma das principais causas de emissão de monóxido de carbono 
(CO) na atmosfera, que é altamente nocivo à saúde humana, e por isso o atual 
trabalho tem o objetivo de sintetizar pós catalíticos capazes de converter 
monóxido em dióxido de carbono(CO2), o qual é bem menos prejudicial à saúde 
humana. Além disso, o material conta com propriedades que possivelmente 
ajudará no estudo do olho biônico, desenvolvido pelo professor da Universidade 
de Hong Kong Zhiyong Fan, um sistema de visão artificial que usa perovskita. 
Após cálculos estequiométricos para definição de proporções dos compostos 
para sintetizar a nossa perovskita usando a rota combustão por estequiometria 
rica, materiais de estruturas perovskitas La(1-x)Ca(x)Co(1-x)Mn(x)O3 (x = 0,4) 
foram obtidas e posteriormente calcinados a 700 e 900 ºC/4h. Geralmente o 
grupo realiza diversas caracterizações, mas devido à pandemia ainda não foi 
possível procedê-las. Mas pelas características observadas durante a síntese, é 
possível dizer o que pode-se esperar do material. Seriam 3 tipos de 
caracterizações. São elas: estruturais por técnicas de difração de raios-x (DRX) 
físico-químicas por espectroscopia no infravermelho com transformada de 
Fourier (FTIR) e morfológicas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 
Todas essas técnicas nos capacita analisar características (tais como 
porosidade e homogeneidade) fundamentais para boa atuação do material na 
catálise ambiental para conversão de gases poluentes. 

 
Palavras-chave: catálise; síntese; dupla substituição; propriedade elétrica 

TITLE: Evaluation of catalytic activity of perovskita doubly replaced La(1-

x)CaxCo(1-x)MnxO3 and its possible contribution to the study of the bionic eye 

Abstract 
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Automobiles are one of the main causes of carbon monoxide (CO) emissions in 
the atmosphere, which is highly harmful to human health, and therefore the 
current work aims to synthesize catalytic powders capable of converting 
monoxide into carbon dioxide (CO2), which is much less harmful to human health. 
In addition, the material has properties that will possibly help in the study of bionic 
eye, developed by Hong Kong University professor Zhiyong Fan, an artificial 
vision system that uses perovskita. After stoichiometric calculations to define 
compound proportions to synthesize our perovskita using the rich stoichiometry 
combustion route, materials from perovskita structures La(1-x)Ca(x)Co(1-
x)Mn(x)O3 (x = 0.4) were obtained and then calcined at 700 and 900 ºC/4h. 
Generally the group performs several characterizations, but due to the pandemic 
it has not been possible to perform them yet. But by the characteristics observed 
during the synthesis, it is possible to say what can be expected from the material. 
Thus, the current work would have 3 types of characterizations. They are: 
structural by X-ray diffraction techniques (XRD) physical-chemical by Fourrier-
transform infrare d spectroscopy (FTIR) and morphological by scanning electron 
microscopy (SEM). All these techniques enable us to analyze characteristics 
(such as porosity and homogeneity) fundamental to the good performance of the 
material in environmental catalysis for conversion of pollutant gases. 

 
 
Keywords: catalysis; synthesis; double substitution; electrical property 
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TÍTULO: Analise panorâmica de perovskita com dupla substituição para a 

redução de poluentes 

Resumo 

Tendo em vista a redução de poluentes sem que precise passar por uma redução 
drástica na economia, foi realizado uma análise panorâmica visando a obtenção 
do catalisador com dupla substituição, La1-xCaxCo1-xMnxO3 (x=0,2), pela rota 
combustão. Obtendo sua síntese e calcinações, 700 e 900 ºC/4h, e guardando 
suas caracterizações em virtude a crise sanitária, foi analisado as sínteses 
La0,8Ca0,2MnO3 pelas rotas pechini e combustão, respectivamente, e, através 
desse estudo foi observado uma perspectiva obtenção do catalisador com dupla 
substituição com base a analises e reagentes utilizados com as sínteses pechini 
e combustão, contribuindo assim para o fomento de um novo catalisador, fugindo 
do tradicional com estrutura A1-xBxO3 (substituição simples), para o auxílio da 
reduções de poluentes liberados na atmosfera. 
 
 
 
Palavras-chave: Perovskita catalítica. Dupla substituição. Ambiental. Economia. 

TITLE: Panoramic analysis of perovskita with double substitution for the reduction 

of pollutants 

Abstract 

In order to reduce pollutants without having to undergo a drastic reduction in the 
economy, a panoramic analysis was carried out to obtain the doble replaced 
catalyst, La1-xCaxCo1-xMnxO3 (x=0.2), by the combustion route. Obtaining its 
synthesis and calcinations, 700 and 900 ºC/4h, and waiting for its 
characterizations due to the pandemic, the La0,8Ca0,2MnO3 syntheses were 
analyzed by the pechini and combustion routes, respectively, and, through this 
study it was observed a perspective to obtain the catalyst with double replace 
based on analysis and reagents used with pechini synthesis and combustion, 
thus contributing to the promotion of a new catalyst, adapting the original 
structure A1-xBxO3 (simple substitution), to help reduce pollutants released into 
the atmosphere. 
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Keywords: Perovskita catalytic. Double substitution. Environmental. Economy. 
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TÍTULO: Espectroscopia Raman ressonante em uma e poucas camadas 

dissulfeto de tungstênio 

Resumo 

Materiais 2D apresentam grande potencial para aplicações nanotecnológicas. A 
técnica de espectroscopia Raman se baseia na coleta a luz espalhada 
inelasticamente por um material devido à interação entre luz e a matéria, criando 
ou aniquilando um quantum de vibração. Esse processo nos permite obter 
informações das propriedades eletrônicas e vibracionais nestes materiais. Além 
disso, o sinal Raman pode ser amplificado quando a luz incidente ou espalhada 
está em ressonância com um nível eletrônico do material. Este fenômeno de 
espalhamento Raman ressonante, permitindo obter informações sobre os 
estados eletrônicos a partir das suas interações com os fônons e, também 
observar fenômenos de espalhamento envolvendo dois ou mais fônons do 
material. Neste trabalho, buscamos entender os processos Raman de dupla 
ressonância em monocamada de dissulfeto de tungstênio (WS2), um material 
semicondutor com gap no visível. Para isso foram realizadas medidas de 
espalhamento Raman variando a energia do laser de excitação em temperatura 
ambiente. Este trabalho visa compreender os processos de acoplamento entre 
fônons e elétrons destes materiais 2D através do formalismo quântico relevante 
para aplicações da eletrônica do vale. 
 
Palavras-chave: Espectroscopia Raman. Nanotecnologia. Materiais 2D. Óptica 

TITLE: Double Resonant Raman Scattering in WS2 Monolayer 

Abstract 

Two-dimensional materials exhibit great potential in nanotechnology applications. 
Raman spectroscopy technique collects the inelastic scattered beam mediated 
by the light-matter interaction, through the creation or annihilation of phonons. 
Thus providing important information of electronic and vibrational properties. In 
addition, Raman intensity signal may be enhanced when the incoming or 
scattered laser beam matches with the electronic bandgap of the material under 
study. This phenomenon is known as resonant Raman scattering and allows us 
to gather information on the electron, phonons and their coupling. And, it also 
allows to explore scattering processes involving two or more phonons within the 
material. In this work, we aim to understand the underlying physics of the double 
resonant Raman process in monolayer tungsten disulfide (WS2), a 
semiconducting material with an energy bandgap in the visible range. We 
performed a set of Raman measurements under the variation of the laser energy 
at room-temperature work. This work contributes to the understanding of the 
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electron-phonon coupling in 2D WS2-like materials relevant for valleytronic 
applications. 
 
Keywords: Raman Spectroscopy. Nanotechnology. 2D Materials. Optics 
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TÍTULO: Avaliação dos Complexos Convectivos de Mesoescala na Região 

Tropical da América do Sul com o uso do ISCCP-Tracking 

Resumo 

 

Os complexos convectivos de Mesoescala (CCM) são aglomerados de nuvens 
cumulunimbus em formato circular. Estes sistemas são associados a eventos 
com preciptações intensas, trovoadas e fortes rajadas de ventos. O objetivo 
deste estudo foi avaliar as características físicas e morfológicas dos CCM que 
atuaram no sobre o Nordeste Brasileiro no período de janeiro a maio do ano de 
2008, visando uma contribuição para um modelo conceitual dos CCM tropicais 
baseado na definição de Maddox (1980), através de dados do International 
Satellie Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking). Conclui-se que 
os CCM que ocorrem neste período tiveram áreas de cobertura de nuvens 
menores do que a definição de Maddox e também apresentaram uma cobertura 
de nuvens com temperaturas bem inferior do estabelecido por Maddox. 

 
 
Palavras-chave: Complexo Convectivo de Mesoescala, Nordeste Brasileiro, 

ISCCP-Tracking 

TITLE: Evaluation of Mesoscale Convective Complexes in the Tropical Region of 

South America using ISCCP-Tracking 

Abstract 

 

Mesoscale convective complexes (MCC) are agglomerates of cumulunimbus 
clouds in a circular shape. These systems are associated with events with intense 
rainfall, thunderstorms and strong gusts of wind. The study evaluated the physical 
and morphological characteristics of the CCM that operated in the Northeast of 
Brazil from January to May of 2008, complex for a contribution to a limited 
conceptual model of the CCM based on the definition of Maddox (1980), using 
Data from International Satellie Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-
Tracking). It is concluded that the CCM that occur in this period have smaller 
cloud cover areas than the Maddox definition and also a cloud source with much 
lower temperatures established by Maddox. 
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Keywords: Mesoscale Convective Complex, Nordeste Brasileiro, ISCCP-

Tracking. 
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TÍTULO: Avaliação dos Complexos Convectivos de Mesoescala na Bacia do 

Prata com o uso do ISCCP-Tracking 

Resumo 

Os Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM) são sistemas compostos por 
diversas células convectivas organizadas em forma de um escudo de nuvens. 
Esse sistema pode provocar chuvas intensas, granizo, rajadas de ventos, 
trovoadas e queda de raios. Em vista do risco potencial desse evento 
meteorológico, torna-se importante aperfeiçoar as formas de identificação e 
monitoramento. O objetivo desse estudo foi avaliar os CCM que atingiram a 
Bacia do Prata entre os anos de 2003 e 2004, além de criar um modelo objetivo 
capaz de identificar as características dos sistemas utilizando a base de 26 anos 
(1983-2008) de dados do projeto International Satellite Cloud Climatology 
Project-Tracking (ISCCP-Tracking). Como resultado, observou-se que os 
critérios de tamanho B, temperatura mínima e máxima, duração, máxima 
extensão e excentricidade foram atingidos por mais de 12 situações dos 15 
casos estudados. Entretanto, poucos casos atingiram os critérios de tamanho A 
definidos por Maddox (1980). Supõe-se que o tamanho da amostra e o período 
de escolha dos sistemas tenha sido responsável pelos resultados discrepantes. 
 
Palavras-chave: CCM; Bacia do Prata; ISCCP; 

TITLE: Evaluation of Mesoscale Convective Complexes in the La Plata Basin 

using ISCCP-Tracking 

Abstract 

Mesoscale Convective Complexes (MCC) are systems composed of several 
convective multi-cells organized in the form of a cloud shield. This system can 
cause intense rain, hail, gusts of wind, thunderstorms and lightning strikes. In 
view of the potential risk of this meteorological event, it is important to improve 
the forms of identification and monitoring. The objective of this study was to 
evaluate the CCM that reached the Silver Basin between 2003 and 2004, in 
addition to creating an objective model capable of identifying the characteristics 
of the systems using the 26-year (1983-2008) database of the project 
International Satellite Cloud Climatology Project-Tracking (ISCCP-Tracking). As 
a result, it was observed that the criteria of size B, mininum and maximum 
temperature, duration, maximum extension and eccentricity were reached by 
more than 12 situations of the 15 studied cases. However, few cases met the 
sizes A criteria defined by Maddox (1980). It is assumed that the sample size and 
the period for choosing the systems were responsible for the discrepant results. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistemas de pasta de cimento com curto período 

de transição para aplicação em poços petrolíferos com risco de migração de gás. 

Resumo 

 

A avaliação de pastas de cimento para uso em poços de petróleo quanto a sua 
resistência à migração de gás é feita por testes em simuladores em escala de 
laboratório e/ou pela medida de propriedades individuais da pasta. A adição de 
polímeros normalmente afeta o comportamento reológico das pastas de cimento 
e somente se as propriedades reológicas da pasta forem bem caracterizadas, a 
perda de carga e o regime de fluxo podem ser prognosticados corretamente. 
Desta forma, este trabalho tem como objetivo estudar a influência da adição da 
Poliuretana (PU), como aditivo alternativo, em sistemas de pastas de cimento 
para combate à migração de gás.Foram realizados testes de reologia e filtrado 
API para avaliar os parâmetros reológicos e de filtração de pastas de cimento 
com adição de PU, contendo concentrações de poliuretana desde 0 até 0,5% 
BWOC, variando suas densidades entre 15,0 a 15,5lb/gal. Os resultados 
mostraram que as formulações aditivadas com PU foram promissoras para 
aplicação em pastas de cimentos, apresentando melhor estabilidade em sua 
caracterização, comprovando um agente que aumenta a tixotropia, diminui a 
cinética da hidratação da amostra, além de apresentar resultados de volume de 
filtrado inferiores a 50 mL/API. Este comportamento está relacionado à reação 
da poliuretana com o C3A - produto de hidratação inicial do cimento, responsável 
pelas propriedades reológicas da pasta, acelerando o processo de pega, o que 
diminui a fluidez. 

 
 
Palavras-chave: Migração de gás; Poliuretana; Pastas de cimento 

TITLE: Development of cement slurries systems with a short transition period for 

application in oil wells with risk of gas migration. 

Abstract 

The evaluation of cement slurries for use into oil wells as to their resistance to 
gas migration is done by tests in laboratory scale simulators and/or by measuring 
the individual properties of the slurry. The addition of polymers normally affects 
the rheological behavior of cement slurries and only if the rheological properties 
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of the slurry are well characterized can the pressure loss and flow regime be 
correctly predicted. Thus, this work aims to study the influence of the addition of 
Polyurethane (PU) as alternative additive in cement slurry systems to prevent gas 
migration. Rheology and API filtering tests were performed to evaluate the 
rheological and fluid loss parameters of cement slurries with PU addition, 
containing polyurethane concentrations from 0 to 0.5% BWOC, with range their 
densities from 15.0 to 15.5lb/gal. The results showed that the additive 
formulations with PU were promising for application in cement pastes, presenting 
better stability in its characterization, proving an agent that increases thixotropy, 
decreases the hydration kinetics of the sample, besides presenting results of 
filtrate volume less than to 50 mL/API. This behavior is related to the reaction of 
the polyurethane with the C3A - initial hydration product of the cement, 
responsible for the rheological properties of the paste, accelerating the process 
of handling, which decreases the fluidity. 
 
Keywords: Gas migration; Polyurethane; Cement slurries 
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TÍTULO: O impacto dos usos consuntivos da água e da ocupação do solo no 

médio curso do rio Potengi-RN 

Resumo 

 

Atualmente, seja nos mais variados meios de comunicação ou nos mínimos 
detalhes dos diálogos da vida cotidiana, faz-se presente a discussão em relação 
a importância da água para o abastecimento e a manutenção da vida humana. 
Tal problemática gira em torno, em boa parte, no uso irracional a partir das ações 
humanas e, associado a isso, ao mau uso da ocupação do solo, acarretando, 
dessa maneira, o aumento dos impactos na disponibilidade e dos 
aproveitamentos dos recursos hídricos. Desse modo, o nosso trabalho pauta-se 
em um estudo mais rebuscado das perspectivas de uso da qualidade e da 
disponibilidade quantitativa da água e do solo, além de propor uma análise das 
relações um tanto quanto conflituosas entre a sociedade atual, o meio ambiente 
e a Bacia hidrográfica, nossa unidade de estudo, a fim de assegurar o 
levantamento dos usos consuntivos da água no médio curso da bacia 
hidrográfica do Potengi – RN. 

 
 
Palavras-chave: água, ações humanas, sociedade, bacia hidrográfica. 

TITLE: THE IMPACT OF CONSULTATIVE USES OF WATER AND SOIL 

OCCUPATION ON THE MIDDLE COURSE OF RIO POTENGI – RN 

Abstract 

 

Currently, whether in the most varied means of communication or in the smallest 
details of everyday life dialogues, there is a discussion about the importance of 
water for the supply and maintenance of human life. This problem revolves 
around, to a large extent, the irrational use from anthropic actions and, associated 
with that, the misuse of land occupation, thus causing an increase in the impacts 
on the availability and use of water resources. In this way, our work is guided by 
a more detailed study of the perspectives of using the quality and quantitative 
availability of water and soil, in addition to proposing an analysis of the somewhat 
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conflicting relationships between current society, the environment and the 
hydrographic Basin, our study unit, in order to ensure the survey of consumptive 
uses of water in the medium course of the Potengi hydrographic basin - RN.  

 
 
Keywords: water, human actions, society, hydrographic basin. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO PÓ DE NIÓBIO UTILIZADO 

NA PRODUÇÃO DE CAPACITORES ELETROLÍTICOS 

Resumo 

O projeto a ser desenvolvido e descrito neste relatório é orientado pelo Prof. Dr. 
Uilame Umbelino intitulado “Estudo da caracterização elétrica de capacitores 
eletrolíticos de nióbio” que consiste na tentativa de analisar os capacitores 
elétricos tendo o Nióbio como seu principal elemento. O nióbio é um material que 
vem na ultima década ganhando espaço pela suas características mecânicas e 
elétricas, fomentando em larga escalas pesquisas na área acadêmica e 
industriais a fim de prover soluções e melhorias para toda a sociedade. Partindo 
deste princípio, o laboratório nos ultimos anos desenvolveu tese de mestrado e 
atualmente há pesquisas de doutorado nesta área, e para dar prosseguimento a 
estas pesquisas houve também o acréssimo de uma pesquisa na modalidade 
Iniciação Científica, para complementar o andamento das anteriores com este 
elemento promissor encontrado quase que exclusicamento no Brasil. Partindo 
dessas hipóteses o projeto aqui desenvolvido procurou observar tais pontos no 
que diz respeito a elementos capazes de serem desenvolvidos de forma prática 
para o avanço tecnológico e científico brasileiro, o que resultou num estudo das 
característica elétricas do nióbio quando implementado em um capacitor 
eletrolítico. Com isso, a seguinte investigação pretende analisar e entender a 
capacidade do capacitor de nióbio concorrer de forma eficiente com os 
capacitores mais utilizados hoje em dia, que são os capacitores de tântalo. 

 
Palavras-chave: Capacitores Eletrolíticos, Nióbio, Caracterização, Tântalo. 

TITLE: STUDY OF THE ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF NIOBIUM 

ELECTROLYTIC CAPACITORS 

Abstract 

Niobium is a material that has been gaining space in the last decade due to its 
mechanical and electrical characteristics, promoting large-scale research in the 
academic and industrial areas in order to provide solutions and improvements for 
the whole society. The developed project sought to observe through the 
characterization of the niobium powder, its possible applicability in electrolytic 
capacitors, in view of the success of tantalum (element with similar physical 
properties) in this type of electronic component. For the characterization of the 
powder, granulometric analysis, X-ray diffractions (XRD) and scanning electron 
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microscopy (SEM) were used. The results obtained in the granulometric analysis 
informed us that the particles had an average size of 36.50 μm. In the 
micrographs, the particles presented an arrangement in the shape of a 
parallelogram and sometimes an irregular shape, having a very varied size as 
well as analyzed in granulometry. X-ray diffractions indicated the presence of a 
pure niobium powder. Such factors make us infer that Nb is an element capable 
of having its application in electronic components such as the capacitor, due to 
its characteristics being similar to those of tantalum. 

 
Keywords: Electrolitic Capacitors, Niobium, Characterization, Tantalum. 
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TÍTULO: DESTILADOR SOLAR PARA TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE 

ATERROS SANITÁRIOS: DA IDEALIZAÇÃO À CONSTRUÇÃO. 

Resumo 

 

O aterro sanitário é a forma mais usual e recomendada para o armazenamento 
dos resíduos sólidos e embora este seja considerado uma técnica segura de 
tratamento ele produz através de reações químicas e biológicas, emissões de 
gases e efluentes líquidos, chamados de lixiviados. O tratamento do lixiviado é 
um grande desafio, visto que o lixiviado pode causar danos ambientais como a 
contaminação do solo, lençóis freáticos e rios. Devido ao seu caráter poluidor, o 
lixiviado necessita de tratamento específico de modo a minimizar as suas 
características. Este trabalho teve como finalidade desenvolver e construir um 
destilador solar para o tratamento de lixiviado. A configuração do destilador foi 
definida através de levantamentos bibliográficos de artigos encontrados nos 
principais portais de pesquisas. A partir das referências pesquisadas, foi possível 
definir as principais características do destilador, bem como os materiais e a sua 
geometria. No desenvolvimento do destilador foi possível analisar e corrigir 
características de modo a tornar o destilador mais eficiente e alinhado com os 
principais estudos. 

 
 
Palavras-chave: LIXIVIADO. EVAPORAÇÃO. DESTILAÇÃO. ENERGIA 

SOLAR. DESTILADOR SOLAR. 

TITLE: SOLAR DESTILATOR FOR LIXIVIATE TREATMENT IN LANDFILLS: 

FROM IDEALIZATION TO CONSTRUCTION. 

Abstract 

 

The landfill is the most usual and recommended form for the storage of solid 
waste and although this is considered a safe treatment technique it produces 
through chemical and biological reactions, gas emissions and liquid effluents, 
called leachates. The treatment of leachate is a great challenge, since leachate 
can cause environmental damage such as soil contamination, groundwater and 
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rivers. Due to its polluting character, leachate needs specific treatment in order 
to minimize its characteristics. This work aimed to develop and build a solar 
distiller for the treatment of leachate. The distiller configuration was defined 
through bibliographic surveys of articles found in the main research portals. From 
the references researched, it was possible to define the main characteristics of 
the distiller, as well as the materials and their geometry. In the development of 
the distiller, it was possible to analyze and correct characteristics in order to make 
the distiller more efficient and aligned with the main studies. 

 
 
Keywords: LEACHATE. EVAPORATION. DISTILLATION. SOLAR ENERGY. 

SOLAR DISTILLER. 
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TÍTULO: INTEGRAÇÃO DE DADOS HIDROACÚSTICOS E SEDIMENTARES 

EM CANAIS DE MARÉ DO DELTA DO PARNAÍBA (PI-MA, MARGEM 

EQUATORIAL BRASILEIRA) 

Resumo 

 

Esta pesquisa de IC encontra-se inserida no projeto “Margem equatorial 
brasileira: da fonte a deposição”, que teve como principal objetivo a integração 
de dados pré-existentes a pesquisa em andamento relacionadas a participação 
do brasil no estudo de perfuração dos oceanos, e ofereceu a possibilidade de 
estudar o acervo estratigráfico da margem equatorial brasileira. Devido a 
paralisação das atividades em virtude da covide 19 os embarques previstos não 
ocorreram, tendo o foco do trabalho migrado para outros dados do projeto, mas 
mantendo a investigação do registro estratigráfico, com base em dois 
testemunhos coletados através do método de vibração em sedimentos oriundos 
de dois canais de maré, recuperados do delta do Parnaíba. É classificado como 
um delta dominado por ondas e influenciado por marés localizado na divisa dos 
estados do Piauí e Maranhão, sendo uma região bem preservada da margem 
equatorial brasileira com grande valor socioeconômico, devido ao seu potencial 
na geração de rochas reservatório de água e hidrocarbonetos. O presente 
trabalho abrange análises estratigráficas e sedimentológicas, resultando em 
perfis correlacionáveis e visando identificar mudanças no ambiente deposicional 
e nas condições de sedimentação. Adicionalmente foram realizadas atividades 
de digitalização para resgate de imagens antigas de campo com equipamento 
específico, bem como auxiliado no relatório anual de prestação de contas do 
projeto. 
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TITLE: INTEGRATION OF HYDROACOUSTIC AND SEDIMENTARY DATA IN 

TIDAL CHANNELS OF THE PARNAIBA DELTA (PI-MA, BRAZILIAN 

EQUATORIAL MARGIN) 

Abstract 
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This research is part of the project "Brazilian equatorial margin: from source to 
sink", which had as main objective the integration of pre-existing data to ongoing 
research related to the participation of Brazil in the study of International ocean 
drilling programm, and offered the possibility of studying the stratigraphic 
collection of the Brazilian equatorial margin. Due to the remote activities related 
to covide 19 pandemic the planned Expeditions in Navy ships not occur; because 
of this the focus of the work migrated to other project data, but maintaining the 
investigation of the stratigraphic record, based on two vibracoring retrieved from 
sediments from two tidal channels, recovered from the parnaíba delta. The delta 
of the Parnaíba river, is classified as a delta dominated by waves and influenced 
by tides located on the border of the states of Piauí and Maranhão, being a well 
preserved region of the Brazilian equatorial margin with great socioeconomic 
value, due to its potential in the generation of water reservoir rocks and 
hydrocarbons.The present work covers stratigraphic and sedimentological 
analyses,resulting in correlationable profiles and aiming to identify changes in the 
depositional environment and sedimentation conditions. Additionally, scanning 
activities were carried out to rescue old field images with specific equipment. as 
well as assisted in the project's annual accountability report. 
 
Keywords: PARNAÍBA DELTA, VIBRACORES, SEDIMENTOLOGICAL 

ANALYSIS, IODP,SCANNING 
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TÍTULO: Soluções da gravidade inspirada no modelo de Born-Infeld 

Resumo 

Dando continuidade ao trabalho anterior (Modificações da gravidade inspiradas 
no modelo de Born-Infeld) onde estudamos as modificações na gravitação de 
Einstein, no presente trabalho investigamos soluções particulares nas equações 
modificadas no intuito de verificar se tais soluções removem as singularidades 
físicas inerentes às soluções da teoria de Einstein para campo forte. 
 
Palavras-chave: Campos, Relatividade, Singularidades, Gravitação, Born-Infeld. 

TITLE: Gravity Solutions inspired on Born-Infeld model 

Abstract 

Continuing the previous work (Modifications of gravity inspired by the Born-Infeld 
model) where we studied modifications of Einstein's gravitation, in the present 
work we investigate particular solutions in the modified equations in order to 
understand how such solutions remove the physical singularities inherent to the 
solutions of Einstein's theory for strong field. 
 
Keywords: Fields, Relativity, Singularities, Gravitation, Born-Infeld. 
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TÍTULO: Estudo de Desempenho de Lajes de Concreto Armado 

Resumo 

 

A determinação de esforços solicitantes em lajes de concreto armado representa 
tarefa das mais complexas da análise estrutural. Resultados realistas de boa 
qualidade podem ser obtidos mediante códigos automáticos de alto 
desempenho, fundamentados em aproximações numéricas refinadas, a exemplo 
do Método dos Elementos Finitos. Entretanto, a natureza, extensão e 
peculiaridades da formulação envolvendo elementos finitos de placa, tipo de 
elemento finito normalmente adotado para a simulação de lajes, justificam a 
prévia concepção de protótipo mais simplista de estrutura similar e 
implementação abreviada. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de 
código computacional em linguagem científica automática, baseado na 
aproximação por elementos finitos de vigas enquanto protótipo apropriado de 
programa automático aplicado ao cálculo de lajes mediante elementos finitos de 
placa. O objetivo ora declarado foi cumprido realizando-se revisão teórica acerca 
da sistemática do Método dos Elementos Finitos com posterior elaboração de 
algoritmo em linguagem FORTRAN sobre aproximação por elementos finitos de 
vigas e respectiva validação contra resultados adquiridos a partir do software de 
análise estrutural denominado “Two-dimensional Frame Analysis Tool – Ftool”. 
Os resultados obtidos apresentaram boa concordância. 

 
 
Palavras-chave: Lajes. Análise estrutural. Método dos Elementos Finitos. Vigas. 

TITLE: Studies on Performance of Reinforced Concrete Plates 

Abstract 

 

The assessment of internal forces in reinforced concrete slabs is one of the most 
complex tasks in structural analysis. Good quality realistic results can be obtained 
through automatic codes of high performance, based on refined numerical 
approximations, such as the Finite Element Method. However, the nature, extent 
and peculiarities of the formulation involving finite plate elements, one of the finite 
element type, normally, adopted for the simulation of slabs, justify the previous 
conception of a more simplistic prototype with a similar structure and abbreviated 
implementation. The aim of this work is the development of a computational code 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1541 

 

in automatic scientific language, based on the finite element approximation of 
beams as an appropriate prototype of an automatic program applied to the 
calculation of slabs using finite plate elements. The stated subjective was 
accomplished by performing a theoretical review on the Finite Element Method 
application systematic and the subsequent elaboration of an algorithm in 
FORTRAN language on finite element approximation of beams and respective 
validation against results acquired from the structural analysis software called 
“Two -dimensional Frame Analysis Tool - Ftool ”. The results obtained showed 
good agreement. 

 
 
Keywords: Slabs. Structural analysis. Finite Element Method. Beams. 
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TÍTULO: Fita cerâmica a base de Diatomita para tratamento de água 

Resumo 

Nos últimos tempos, os fenômenos de poluição de água tornaram-se cada vez 
mais frequentes. Estudos apontam que diversas doenças são causadas a partir 
da ingestão de água contaminada. O desenvolvimento de filtros cerâmicos 
através de cerâmicas porosas para os sistemas de tratamento de água tem 
ganhado cada vez mais espaço com o passar dos anos. A diatomita é uma 
cerâmica porosa, muito abundante na natureza formada a partir do acúmulo de 
carapaças de algas diatomáceas. Utilizada em diversos segmentos industriais, 
desde a segunda guerra mundial, essa matéria-prima vem sendo empregada na 
produção de filtros para a aplicação no tratamento de água 
 
Palavras-chave: diatomita, diatomita de mangue, cerâmicas porosas, tape-

casting. 

TITLE: Ceramic Diatomite Tape for Water Treatment 

Abstract 

Nowadays, the phenomena of water formation have become more and more 
frequent. Studies indicate that several diseases are caused by drinking 
contaminated water. The development of ceramic filters through porous ceramics 
for water treatment systems has gained more and more space over the years. 
Diatomite is a porous ceramic, very abundant in nature, formed from the 
accumulation of diatom algae shells. Used in several industrial segments, since 
the second world war, this raw material has been used in the production of filters 
for application in water treatment. 
 
Keywords: diatomite, mangrove diatomite, porous ceramics, tape-casting. 
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TÍTULO: Localização, mapeamento e navegação robótica com o auxílio de 

marcadores artificiais 

Resumo 

Com o avanço na tecnologia de câmeras, sensores, dispositivos de localização 
e robôs de pequeno porte, o problema conhecido como Mapeamento e 
Localização Simultânea (SLAM)[1-4] passou a ser uma das pesquisas mais 
buscadas na robótica, as suas aplicações são versáteis, indo de problemas 
super complexos como o de veículos autônomos, para experiências visuais 
voltadas para o entretenimento, existem várias contribuições recentes relevantes 
para a área[5-9]. O SLAM consiste em algum dispositivo, sendo ele uma câmera, 
sensor, robô, carro, drone ou outros, compute o ambiente desconhecido ao seu 
redor, enquanto se localiza simultaneamente dentro desse ambiente. O Robot 
Operating System(ROS)[10] foi criado para ser uma abstração entre a 
comunicação do hardware (robôs, sensores, rodas, controladores, etc.) com os 
algoritmos que ditam as funções dos robôs(frameworks, bibliotecas, módulos de 
funções, etc.). A criação do ROS facilitou o uso de robôs que operam 
autonomamente, sendo utilizado na indústria, no entretenimento e na educação. 
Existem várias etapas necessárias ao criar um robô autônomo, apenas o mapa 
do ambiente e a localização do robô não é suficiente para uma navegação 
autônoma, também é necessário que esse mapa seja construído de uma 
maneira que o robô possa criar rotas eficientes, baseado em como o ambiente 
está disposto. O grid de ocupação[1] é uma estrutura de mapa bastante usada 
por algoritmos de navegação autônoma, além disso... não coube 
 
Palavras-chave: ROS; SLAM; Experimental Analysis; Low cost; RGB-D; 

Turtlebot 

TITLE: Low Cost Autonomous Robot for indoor environment 

Abstract 

The Evolution of cameras, sensors, localization dispositive and small size robots, 
the problem known as Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)[1-4] 
began to be one of the most searchable research in robotics, there are a lot of 
applications for SLAM, in different areas, from autonomous cars to entertainment 
visual experience, with some relevant recent contribution[5-9]. SLAM is the 
computation problem of a robot, camera, sensor, car, drone, or other dispositive, 
constructing a map of an unknown environment while simultaneously keeping 
track of its position. The Robot Operating System(ROS)[10] was developed to be 
an abstraction between hardware(robots, sensors, wheels, controller, etc.) and 
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algorithms(frameworks, libraries, modules, etc.). ROS makes it easy to use 
autonomously robot, being used in the industry, entertainment, and education. 
There are a lot of requirements to build an autonomous robot, the environment 
map, and robot location is not enough for autonomous navigation, it is also 
needed that the map is built in a way that the robot can create optimized 
navigation routes, one of the structures that most of the navigation algorithms 
uses is the occupancy grid[1], besides, the robot needs to be capable of 
identifying new obstacles in the environment, as new objects in the scene or 
people walking. The massive adoption of ROS has contributed to SLAM 
development and autonomous robots[12-18]. Those contributions are usually 
free, available as ROS packages 
 
Keywords: ROS; SLAM; Experimental Analysis; Low cost; RGB-D; Turtlebot 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1545 

 

CÓDIGO: ET0608 

AUTOR: MATEUS DE ASSIS SILVA 

ORIENTADOR: MARCELO BORGES NOGUEIRA 

 

 

TÍTULO: ZebTrack - Aprimoramento de um Software Livre para Rastreio de 

Animais 

Resumo 

Na biologia, o estudo de peixes tem sido utilizado para realizar pesquisas nas 
áreas de doenças humanas e toxicologia. Medica-se os animais, e o 
comportamento posterior indicará se o fármaco funciona ou não. Para estimar a 
variação do comportamento, utiliza-se valores de posição e velocidade do peixe. 
Tais informações podem ser captadas via software, em programas de 
computador como o Zebtrack. Apesar de útil e de já aplicado, o Zebtrack gera 
resultados viáveis para pesquisa científica para um peixe no aquário apenas. O 
presente artigo expõe a pesquisa realizada a respeito de como adicionar os 
mecanismos de processamento de vídeo para múltiplos animais. Os algoritmos 
responsáveis para alcançar tal objetivo realizam tarefas de estimativa e 
semelhança de cores para cada animal ao longo de todo o vídeo. Os resultados 
dos experimentos feitos até então apontam promissoramente para as 
capacidades almejadas. 
 
Palavras-chave: Visão Computacional, Tracking , Biologia 

TITLE: ZebTrack - Enhancing Free Software for Animal Tracking 

Abstract 

 

In biology, the study of fish has been used to conduct research in the areas of 
human diseases and toxicology. Animals are medicated, and later behavior will 
indicate whether the drug works or not. To estimate the behavior variation, values 
of position and speed of the fish are used. Such information can be captured via 
software, in computer programs such as Zebtrack. Although useful and already 
applied, Zebtrack generates viable results for scientific research for only one fish 
in the aquarium only. This paper exposes the research carried out on how to add 
video processing mechanisms with multiple animals. The algorithms responsible 
for achieving this goal perform tasks of estimation and similarity of colors for each 
animal throughout the entire video. The results of the experiments carried out so 
far point promisingly to the desired capabilities. 

 
 
Keywords: Computer Vision, Tracking, Biology 
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TÍTULO: Integrabilidade de funções limitadas sobre o conjunto de cantor 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo dissertar sobre conceitos relacionados a 
conjuntos do tipo cantor, os quais tem grande relevância para pesquisa na 
Matemática Pura dentro da área de Análise Matemática. Para tanto, revisamos 
alguns conceitos básicos da análise real, e com isto mostramos que toda função 
real limitada definida sobre o conjunto de Cantor é integrável à Riemann e o valor 
de sua integral é zero. 

 
 
Palavras-chave: Integral de Riemann; Conjunto de Cantor;Medida de Lebesgue. 

TITLE: Integrability of limited functions over the Cantor set 

Abstract 

 

This work aims to talk about concepts related to Cantor type sets, which have 
great relevance for research in Pure Mathematics within the area of Mathematical 
analysis. To do so, we revise some basic concepts of Real Analysis, and with 
that we show that any limited real function defined on the Cantor set is integrable 
to Riemann and the value of its integral is zero. 

 
 
Keywords: Riemann Integral; Cantor set; Lebesgue Measure. 
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TÍTULO: Aprendizagem de máquina no estudo de correlações quânticas e 

algorítimos quânticos 

Resumo 

Podemos dividir este projeto em duas etapas principais, a primeira trata-se de 
um estudo aprofundado no fundamentos da teoria da informação quântica, 
passando por conceitos básicos sobre o formalismo matemático, conhecendo os 
circuitos quânticos considerados fundamentais no estudo da computação 
quântica, como o algoritmo de teleporte quântico e seu circuito e por fim 
chegando ao estudo sobre sistemas quânticos abertos, ou seja sistemas 
quânticos que interagem com o ambiente ao seu redor. A primeira etapa tem o 
intuito de formar uma base teórica firme que auxiliará diretamente na segunda 
etapa. 
 
  
 
Portanto, a segunda etapa possui como objetivo estudar modelos que visam 
simular sistemas quânticos abertos e aplica-los em computadores quânticos 
disponibilizados ao publico pela IBM em sua plataforma Q Experience. Tomando 
como base o artigo García-Pérez G. et al.,(2020), exploramos diversos modelos 
com diferentes aplicações. 
 
Palavras-chave: Física Quântica. Informação Quântica, Computação Quântica 

TITLE: Machine learning, causal structures and quantum information processing 

Abstract 

We can divide this project in two principal steps, the first one is an in-depth study 
of the fundamentals of quantum information theory, passing through basic 
concepts about mathematical formalism, improving knowledge about quantum 
circuits considered fundamental in the study of quantum computing, as the 
quantum teleportation algorithm and its circuit, and finally coming to the study of 
open quantum systems, that is, quantum systems that interact with the 
environment around them. The first step is intended to form a firm theoretical 
basis that will directly assist in the second step. 
 
 
 
Therefore, the second step has as aims of research models that aim to simulate 
open quantum systems and apply them to quantum computers made available to 
the public through the Q Experience plataform of the IBM. Based on Article 
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García-Pérez G. et al.,(2020), we explore several models with different 
applications. 
 
Keywords: Quantum Physics, Quantum Information, Quantum Computation 
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TÍTULO: Estudo das propriedades fotocatalíticas de filmes finos multicamadas 

de TiO2-Cu2O obtidos por dip coating 

Resumo 

Atualmente, os pesquisadores têm voltados suas atenções para as 
nanoestruturas de óxidos metálicos semicondutores, devido ao seu amplo 
campo de aplicação tecnológica. Dentre os materiais promissores de interesse 
tecnológico se destacam os semicondutores ZnO e CuO, os quais apresentam 
bom desempenho em propriedades ópticas e fotocatalíticas. Neste trabalho, 
resinas de ZnO e CuO foram sintetizadas pelo método dos precursores 
poliméricos, sendo depositadas em multicamadas alternadas entre ZnO/CuO ou 
CuO/ZnO por meio da técnica de spin coating seguidos de tratamento térmico a 
400ºC e 500ºC e foram caracterizadas suas propriedades estruturais, 
morfológicas e ópticas. Os resultados de DRX dos filmes em multicamadas 
apresentaram os picos de CuO e ZnO, podendo-se afirmar que os óxidos 
formaram sem fases secundárias e sem sobreposição de picos, ou seja, as 
multicamadas foram formadas com sucesso. A técnica de AFM mostrou que os 
filmes possuem partículas com morfologia arredondada e tamanho médio entre 
47,5 nm a 51 nm. As micrografias realizadas por MEV-FEG mostram que os 
filmes tiveram boa densificação, com boa adesão ao substrato de silício. As 
medidas de espectroscopia UV-vis caracterizaram os filmes finos como 
semicondutores, com bandgap entre 1,60 eV e 1,65 eV. Os resultados de 
degradação mostraram que os filmes em multicamadas apresentaram bom 
desempenho fotocatalítico devido ao processo de fotoativação e maior 
rugosidade, com destaque para o filme de CuO/ZnO calcinado à 500°C. 
 
Palavras-chave: ZnO, CuO, filmes finos, fotocatálise. 

TITLE: Study of the photocatalytic and photoluminescent activity of Cuo / Zno 

multilayer films deposited by spin coating 

Abstract 

Currently, researchers have focused their attention on metal-oxide 
semiconductors nanostructures due to its wide technological application field. 
Thus, ZnO and CuO semiconductors have been highlighted among the promising 
materials of technological interest. In this work, ZnO and CuO resins were 
synthesized by the polymeric precursor method, in which they were deposited in 
multilayers alternated between ZnO/CuO or CuO/ZnO by spin coating technique 
followed by heat treatment at 400ºC and 500ºC and its structural, morphological 
and optical properties were characterized. The XRD results of multilayer films 
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showed CuO and ZnO peaks, in which the oxides did not present secondary 
phases and peak overlap, thus the multilayers were successfully formed. The 
(AFM) showed that the films had particles with spherical morphology and average 
size between 47.5 nm to 51 nm. The SEM-FEG micrographs showed that the 
films had good densification together with good adhesion to the silicon substrate. 
The measurements of UV-vis spectroscopy characterized the thin films as 
semiconductors, with bandgap between 1.60 eV and 1.65 eV. The degradation 
results showed that the multilayer films showed good photocatalytic performance 
due to the photoactivation process and greater roughness, with emphasis on the 
CuO/ZnO film calcined at 500 °C. 
 
Keywords: ZnO, CuO, thin film, photocatalysis. 
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TÍTULO: Modelagem de filmes finos de estanato de bário fluoretado (BaSnO3:F) 

por meio da Química Quântica Computacional 

Resumo 

 

O estanato de bário (BaSnO3) é um óxido da família das perovskitas, que 
compreendem uma larga gama de materiais com aplicações em células solares, 
catálise, sensores de gases e pressão, células de memória, eletrônica, 
spintrônica, entre outras. Os avanços no desenvolvimento de dispositivos 
miniaturizados a base de óxidos com estrutura perovskita têm impulsionado os 
estudos da estrutura de superfícies e propriedades eletrônicas desses materiais 
a nível teórico e experimental. Para quase todas as aplicações citadas, a forma 
mais representativa desses materiais são na forma de fillmes finos 
nanoestruturados. O aprimoramento de materiais para uma determinada 
aplicação requer o controle de fase, de morfologia, de dopantes, da estrutura 
eletrônica e do controle de defeitos pontuais, numa abordagem conhecida como 
Engenharia de Defeitos. Assim, no presente trabalho buscou-se simular 
computacionalmente, ao nível da Teoria do Funcional da Densiade (DFT), filmes 
finos de estanato de bário dopados com flúor (BaSnO3−δ:F) visando a 
compreensão quanto à estrutura, morfologia e estrutura eletrônica voltados à 
aplicações integradas de sensoriamento de gases (O2, N2 e NO) e fotocatálise. 
Em comparação ao BaSnO3 não dopado, os cálculos iniciais demonstraram que 
os filmes finos do material fluoretado apresentaram-se mais promissores à 
aplicações como sensores, devido à maior sensibilidade e seletividade do gás 
NO. 

 
 
Palavras-chave: BaSnO3. Sensoriamento de gases. Filmes finos. DFT 

TITLE: Modeling of thin films of fluoride barium stannate (BaSnO3: F) using 

Computational Quantum Chemistry 

Abstract 

 

Barium stannate (BaSnO3) is an oxide of the perovskite family, which comprises 
a wide range of materials with applications in solar cells, catalysis, gas and 
pressure sensors, memory cells, electronics, spintronics, among others. The 
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advances in the development of miniaturized devices based on oxides with 
perovskite structure have driven the studies of the surface structure and 
electronic properties of these materials at the theoretical and experimental level. 
For almost all the applications mentioned, the most representative form of these 
materials is in the form of nanostructured thin films. The improvement of materials 
for a given application requires the control of phase, morphology, dopants 
amount, electronic structure and the control of specific defects, in an approach 
known as Defect Engineering. Thus, in the present work, we sought to simulate, 
at the level of Density Functional Theory (DFT), fluorine doped thin films of barium 
stannate (BaSnO3−δ:F) aiming at understanding the structure, morphology and 
electronic structure focused on integrated gas sensing (O2, N2 and NO) and 
photocatalysis applications. In comparison to non-doped BaSnO3, the initial 
calculations showed that thin films of F-doped material were more promising for 
applications as gas sensors, due to the greater sensitivity and selectivity of NO 
molecules. 

 
 
Keywords: BaSnO3. Gas sensing. Thin films. DFT 
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TÍTULO: Produção de Hidrogênio e Nanotubos de Carbono via Decomposição 

do Metano: Estudo dos Catalisadores NiFe2O4 Sintetizados pelo Método Verde. 

Resumo 

 

Em termos econômicos a utilização de catalisadores sempre esteve em 
evidência na otimização de processos. Consequentemente, a sua síntese 
também possui devida importância, principalmente em termos estruturais devido 
ao método empregado. Somado a busca por uma engenharia verde, a síntese 
verde é um método que vem ganhando destaque. No presente trabalho utilizou-
se de extratos de plantas características da caatinga para produzir o catalisador 
NiFe2O4, o qual foi utilizado na reação de decomposição de metano que se 
baseia na utilização de um gás do efeito estufa para obter uma fonte de energia. 
Para os testes catalíticos, a temperatura reacional utilizada foi de 900 °C durante 
9 horas e 30 minutos, e obteve-se 79,67% de conversão média de metano com 
o catalisador padrão; 55,41% com o catalisador do extrato da casca de Aroeira; 
e não foi identificada reação com o catalisador produzido com extrato da casca 
de Juazeiro. Além disso, realizou-se as caracterizações catalíticas por meio da 
análise termogravimétrica (TG), difração de raios x (DRX), e temperatura de 
redução programada (TPR). 

 
 
Palavras-chave: Síntese. Catalisadores. Metano. Hidrogênio. Caracterizações. 

TITLE: Production of Hydrogen and Carbon Nanotubes through by Methane 

Decomposition: Study of NiFe2O4 Catalysts Synthesized by the Green Method. 

Abstract 

 

Use of catalysts has always been in evidence in the optimization of processes in 
economic questions. Accordingly, its synthesis also has importance, mainly in 
structural terms according the method used. Added up to the search for green 
engineering, a green synthesis is a method that has been coming importance. In 
this report, plant extracts are characteristic of the caatinga and it used to produce 
NiFe2O4 catalyst, which was used in the methane decomposition reaction that is 
based on a greenhouse gas to have an energy source. For the catalytic tests, the 
reaction temperature used was 900 ° C for 9 hours and 30 minutes, and 79.67% 
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average conversion of methane was got with the standard catalyst. 55.41% with 
the aroeira bark extract catalyst; and no reaction was identified with the catalyst 
produced with extract from the bark of Juazeiro. Besides, catalytic 
characterizations were performed using thermogravimetric analysis (TG), x-ray 
diffraction (DRX), and temperature programmed reduction (TPR). 

 
 
Keywords: Synthesis. Catalysts. Methane. Hydrogen. Characterizations. 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA DESOXIGENAÇÃO CATALÍTICA DE ÓLEO DE 

GIRASSOL NA PRESENÇA DE Mo/AlSBA-15 

Resumo 

Ao decorrer dos anos, os estudos acerca das questões ambientais têm 
conquistado cada vez mais o ramo da ciência. No entanto, ainda não foi 
alcançado o descarte por completo das fontes de energia de origem fóssil. Tendo 
em vista que existe uma grande emissão de gases nocivos resultantes dos 
combustíveis fósseis na atmosfera, há a necessidade da substituição parcial e 
ou total dos derivados do petróleo na matriz energética por fontes renováveis. 
Portanto, é de extrema importância seguir com o avanço de alternativas 
sustentáveis e com qualidade ambiental e que estejam dentro dos parâmetros 
estabelecidos pelos órgãos responsáveis por este setor. Deste modo, foi 
abordado no presente trabalho o estudo na obtenção de hidrocarbonetos 
renováveis através do método de pirólise catalítica. Mais especificamente, a 
produção de combustível “drop in” por desoxigenação catalítica do óleo de 
girassol; síntese do catalisador Mo/AlSBA-15 pelos métodos hidrotérmico e 
impregnação via úmida; caracterização dos catalisadores obtidos; realização da 
pirólise térmica e termocatálitica no forno tubular e a avaliação na desoxigenação 
catalítica do óleo de girassol. Por fim, como resultado preliminar, foi obtido êxito 
na produção do catalisador AlSBA-15 através do método hidrotérmico, conforme 
apresentam os dados obtidos através das caracterizações por Difração de Raio-
X (DRX) e Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de 
Fourier (FTIR) do catalisador calcinado e não calcinado. 

  

 
 
Palavras-chave: Biocombustíveis. Pirólise. Bioquerosene. Catalisador. SBA-15. 

TITLE: EVALUATION OF CATALYTIC DEOXYGENATION OF SUNFLOWER 

OIL IN THE PRESENCE OF Mo / AlSBA-15 

Abstract 

Over the years, studies on the environmental issue have increasingly conquered 
the field of science. However, it has not yet been fully discarded from fossil energy 
sources. Taking into account that there is a large emission of harmful gases from 
fossils in the atmosphere, it is necessary the partial and / or total replacement of 
petroleum products in the matrix energy with renewable sources. So it’s 
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extremely important continue advancing with sustainable and quality alternatives 
that are within the parameters integrated by bodies responsible for this sector. 
Thus, the study on obtaining renewable hydrocarbons through the catalytic 
pyrolysis method was approached in the present work. More specifically, a dpo 
fuel production by catalytic deoxygenation of the oil sunflower; the synthesis the 
Mo / AlSBA-15 catalyst by the methods hydrothermal and wet impregnation; 
characterization of catalysts obtained; performing thermal and thermocatalytic 
pyrolysis in a tubular oven and the evaluation of catalytic deoxygenation of 
sunflower oil. Lastly, as a preliminary result, it was completed in the production 
of the catalyst AlSBA-15 through the hydrothermal method, as shown in the data 
obtained through X-Ray Diffraction characterizations (XRD) and Transformed 
Infrared Spectroscopy (FTIR) of the calcined and non-calcined catalyst. 
 
Keywords: Biofuels. Pyrolysis. Biokerosene. Catalyst. SBA-15. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1557 

 

CÓDIGO: ET0634 

AUTOR: LUIZ FERNANDO CARBONERA FILHO 

ORIENTADOR: IVANOVITCH MEDEIROS DANTAS DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Aplicação da Ciência dos Dados na problemática da mortalidade em 

nascimentos prematuros 

Resumo 

Este relatório tem como propósito a dissertação do trabalho realizado no projeto 
de pesquisa Aprendizagem de Máquina Aplicada a Estratificação e Predição 
Automática de Nascidos prematuros. Inicialmente, o plano possuía como base o 
conjunto de dados que seria liberado pelo Centro de Integração de Dados e 
Conhecimentos sobre Saúde (CIDACS). Porém, por trâmites burocráticos, os 
dados não haviam sido entregues. Portanto, desenvolveu-se um plano para criar 
um conjunto de dados próprio a partir de dados abertos. As etapas realizadas 
focaram na criação de um conjunto de dados adequado para a aplicação a partir 
de dados disponíveis na Plataforma de Ciência de Dados da Saúde (PCDaS). O 
tratamento de dados envolveu a análise e visualização das variáveis para 
determinar a permanência da mesma no novo conjunto de dados, adequação de 
valores dos parâmetros para o novo conjunto de dados e a criação de variáveis 
a partir das existentes. Para a realização do trabalho, o discente desenvolve 
habilidades nas áreas de tratamento, análise e visualização de dados. Junto 
disso, o discente aprimorou a capacidade de resolução de problemas, melhorou 
o domínio na linguagem de programação trabalhada e dominou a análise do 
conteúdo de artigos científicos. 
 
Palavras-chave: Parto Prematuro. Predição.Análise. Dados. 

Formatação.Socioeconômico. 

TITLE: Application of Data Science to the problem of mortality in preterm births 

Abstract 

This report aims to dissertate the work carried out in the research project Machine 
Learning Applied to Stratification and Automatic Prediction of Premature Births. 
Initially, the plan was based on the data set that would be released by the Centro 
de Integração de Dados e Conhecimentos sobre Saúde (CIDACS). However, 
due to bureaucratic procedures, the data had not been delivered. Therefore, a 
plan was developed to create its own data set from open data. The steps carried 
out focused on creating an adequate data set for the application based on data 
available on the Plataforma de Ciência de Dados da Saúde (PCDaS). The data 
treatment involved the analysis and visualization of the variables to determine its 
permanence in the new data set, adequacy of parameter values for the new data 
set and the creation of variables from the existing ones. To carry out the work, 
the student develops skills in the areas of data treatment, analysis and 
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visualization. Along with this, the student improved his problem solving capacity, 
improved his skill in the programming language worked and dominated the 
analysis of the content on scientific articles. 
 
Keywords: Preterm birth. Prediction. Analysis. Data. Formatting.Socioeconomic. 
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TÍTULO: ESTUDO DO EFEITO ESTEIRA EM AEROGERADORES 

Resumo 

Este trabalho estuda a influência do efeito esteira de aerogeradores sobre a 
produção energética e a eficiência de parques eólicos. Para modelagem do efeito 
esteira, foi adotado o modelo de esteira de Jensen adaptado para representar 
as interações de múltiplas esteiras em um parque eólico com grande quantidade 
de aerogeradores. Por meio de cálculos de raios de esteiras e áreas de 
sombreamento, é possível determinar a velocidade real do vento incidente em 
cada turbina eólica e calcular a potência gerada por ela. A soma das potências 
dos aerogeradores fornece a produção energética total do parque e permite 
calcular a eficiência de layout e o fator de capacidade. A modelagem adotada foi 
implementada em um algoritmo computacional em MATLAB capaz de realizar 
todos os cálculos necessários. Os dados de entrada do algoritmo são uma matriz 
que representa o posicionamento dos aerogeradores no terreno do parque, as 
características da turbina eólica e do terreno e a velocidade do vento livre. O 
algoritmo realiza os cálculos necessários e retorna a potência total do parque, a 
eficiência de layout e o fator de capacidade. Os resultados obtidos permitiram 
verificar o funcionamento do algoritmo e, fornecendo características locais de 
vento e terreno do Rio Grande do Norte, comprovar que o efeito esteira é 
significativo na produtividade de um parque eólico e o que o layout das turbinas 
no terreno deve ser planejado a fim de minimizar esse impacto. 
 
Palavras-chave: efeito esteira. modelo de Jensen. energia eólica. 

TITLE: STUDY OF WAKE EFFECT IN WIND GENERATORS 

Abstract 

This work studies the influence the wake effect of wind turbines has on the energy 
production and the efficiency of wind farms. For modeling wake effect, Jensen 
wake model was adopted and it was adapted to describe multiple wakes 
interactions inside a wind farm with a big amount of wind turbines. Through 
calculations of wakes radius and shadowing areas, it is possible to determine the 
real incoming wind speed at each wind generator and to calculate the power it 
generates. The sum of all wind generators' powers provides the total energy 
production of the park and allows to calculate layout efficiency and capacity 
factor. The adopted modeling was implemented as a MATLAB computational 
algorithm which can perform all the needed calculations. The algorithm's input 
data are a matrix which represents the positions of the wind turbines on the park's 
land, the characteristics of the wind turbine and the terrain and the free stream 
wind speed. The algorithm performs the necessary calculations and returns the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1560 

 

total power of the wind park, the layout efficiency and the capacity factor. Through 
the obtained results, it was possible to verify the algorithm's ability to provide the 
requested results and, by giving it local characteristics of wind and terrain of Rio 
Grande do Norte, it was possible to prove that wake effect is significant in the 
productivity of a wind farm and the turbines layout in the farm needs to be planned 
in order to minimize that impact. 
 
Keywords: wake effect. Jensen model. wind energy. 
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TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DA FORMAÇÃO JANDAÍRA, A 

PARTIR DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM, MUNICÍPIO DE JANDAÍRA, RN 

Resumo 

 

Depósitos de calcários com idade cretácea formam o grupo de rochas da 
Formação Jandaíra, identificados como uma sequência marinha transgressiva 
em fase drifte da Bacia Potiguar. Essas rochas são classificadas como uma 
rampa/plataforma carbonática dominada por marés, que afloram sob forma de 
platô em grande parte emersa da bacia, sendo moldadas por intensas ações de 
carstificação e erosão. O vigente trabalho científico busca compreender estas 
sequências carbonáticas, através de amostras cedidas pela empresa CTG 
Brasil, produtora de energia elétrica. O material faz parte de um empreendimento 
situado na cidade de Jandaíra/RN, que é sustentado por estas rochas, e 
compreende quatro parques eólicos. Foram analisados os testemunhos do 
Parque Baixa do Feijão II, no aerogerador 8, devido à maior preservação de 
material e continuidade vertical possuindo, consequentemente, um espectro 
amplificado de informações. Neste furo foram identificadas 5 fácies sedimentares 
por meio da análise macroscópica, em aproximadamente 20 metros de 
espessura, assim denominadas: Brecha Sedimentar (BS), Calcário de 
granulometria Fina (CF), Calcário com Poros Agigantados (CPA), Calcário 
Poroso (CP) e Calcário de granulometria Fina com poros Agigantados (CFA). 
Além disso, houve uma comparação com as informações cedidas pela empresa, 
como dados de sondagem rotativa e geofísicos (Tomografia Elétrica Multipolar 
2D). 

 
 
Palavras-chave: BACIA POTIGUAR. FORMAÇÃO JANDAÍRA. TESTEMUNHO 

DE SONDAGEM. 

TITLE: PETROGRAPHIC CHARACTERIZATION OF THE JANDAÍRA 

FORMATION, FROM TESTIMONIES OF SURVEY, MUNICIPALITY OF 

JANDAÍRA, RN 

Abstract 
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Limestone deposits with cretaceous age form the group of rocks of the Jandaíra 
Formation, identified as a transgressive marine sequence in drift phase of the 
Potiguar Basin. These rocks are classified as a carbonate ramp/platform 
dominated by tides, which emerge in the form of a plateau largely submerged 
from the basin, being shaped by intense carbotification and erosion actions. The 
current scientific work seeks to understand these carbonate sequences, through 
samples provided by CTG Brasil, an electric energy producer. The material is part 
of an enterprise located in the city of Jandaíra/RN, which is sustained by these 
rocks, and comprises four wind farms. The testimonies of the Parque Baixa do 
Feijão II, in the wind turbine 8, were analyzed due to the greater preservation of 
material and vertical continuity and, consequently, an amplified spectrum of 
information. In this borehole 5 sedimentary facies were identified through 
macroscopic analysis, in approximately 20 meters of thickness, as follows: 
Sedimentary Breck (BS), Fine Granulometry Limestone (CF), Limestone with 
Agigant Pore (CPA), Porous Limestone (CP) and Fine Granulometry Limestone 
with Agigant Pore (CFA). Moreover, there was a comparison with the information 
provided by the company, such as rotative and drilling geophysical data (2D 
Multipolar Electrical Tomography). 

 
 
Keywords: Potiguar Basin. Jandaíra Formation. Drill Core. 
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TÍTULO: Quantificação de causalidade: teoria de recursos e aplicações no 

processamento de informação 

Resumo 

No presente trabalho buscamos desenvolver conhecimentos e ha- 
bilidades introdutórias, necessárias para realizar pesquisa em informação e co- 
municação quântica. Para isso começamos estudando a teoria de causalidade 
clássica, uma área na interface da matemática, estatıśtica e teoria da com- 
putação, desenvolvida recentemente e sintetizadas por autores como Judea 
Pearl[1] 
e Spirtes, Glymour, e Scheines[2]. 
Em seguida ultilizamos essa teoria para estudar cenários de comunicação 
quântica, em especial o cenário de Bell. Mostramos que a mecânica quântica 
não é compatıv́el com uma teoria realista local, resultado conhecido como te- 
orema de Bell, e encontrado por ele em 1964[4]. Por fim, discutimos sobre o 
conjunto de distribuições não sinalizantes. 
 
Palavras-chave: Causalidade; Informação Quântica; Comunicação Quântica. 

TITLE: Causal quantification: Resource theories and information 

processingapplications 

Abstract 

On this work we seek to develop introductory knowledge and 
abilities that are fundamental to research on quantum information and quan- 
tum communication. We start by studying classical causality theory, a young 
subject on the interface of mathematics, statistics and computer science, sum- 
marized by authors like Judea Pearl[1] and Spirtes, Glymour, and Scheines[2]. 
We then apply this theory on quantum communication scenarios, specially 
Bell’s scenario. We show that quantum mechanics is incompatible with any lo- 
cal realistic theory, a result known as Bell’s theorem, found by him on 1964[4]. 
Finally,we talk about the non signaling distribution set. 
 
Keywords: Causality; Quantum Information; Quantum Communication. 
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TÍTULO: Implementação de Funções de Proteção de Sistemas Elétricos em um 

Controlador Digital de Sinais (dsPIC) 

Resumo 

 

O trabalho tem como objetivo geral o aprimoramento do projeto Gerenciador de 
Instalações Elétricas de Baixa Tensão (GIEBT) e a emulação de funções de 
proteção de sistemas elétricos de baixa tensão por meio da implementação, em 
um microcontrolador, de rotinas de monitoramento de grandezas elétricas. O 
projeto propõe a elaboração de uma rotina de inicialização para o GIEBT que irá 
estabelecer offsets para as aferições dos sensores, buscando solucionar os 
problemas de erro no fundo de escala presentes no sensor utilizado no protótipo, 
neste caso, um sensor não invasivo da família SCT013. A partir desta hipótese 
se propõe, então, emular um Interruptor Diferencial Residual (IDR), por meio da 
programação de um Processador Digital de Sinais da MICROCHIP (dsPIC). 

 
 
Palavras-chave: Dispositivo Diferencial Residual. Proteção de Instalações 

Elétricas 

TITLE: Implementation of Electrical System Protection Functions in a Digital 

Signal Controller (dsPIC) 

Abstract 

 

This project has the general objective of improving the project Low Voltage 
Electrical Installations Manager (GIEBT) and the emulation of protection 
functions for low voltage electrical systems through the implementation, in a 
microcontroller, of an electrical quantities monitoring routine. The project 
proposes an elaboration of an initialization routine for GIEBT which will establish 
offsets for the sensors measurements, searching to solve the full scale error 
problems presents in the sensor used in the prototype, in this case, a non-
invasive sensor of SCT013 family. Based on this hypothesis it’s proposed, then, 
to emulate a Residual-Current Device (RCD), through the programming of a 
MICROCHIP Digital Signal Processor (dsPIC). 
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Keywords: Residual-Current Device. Embedded Systems. 
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TÍTULO: QUALIDADE DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA FRENTE A SECA 

PROLONGADA NA REGIÃO SEMIÁRIDA. 

Resumo 

 

O Nordeste é a região mais vulnerável a mudanças climáticas. A seca agrava 
sintomas de eutrofização, intensificando a degradação hídrica. Portanto, em 
períodos de secas prolongadas, seus múltiplos usos tornam-se limitados. Logo, 
este trabalho visa avaliar a degradação dos mananciais do semiárido brasileiro 
intensificada pelos impactos de eventos climáticos e hidrológicos extremos, além 
de contribuir para o entendimento das possíveis alterações na dinâmica trófica 
dos ambientes estudados. Foram monitorados mensalmente quatro 
reservatórios do semiárido, sendo efetuada uma análise descritiva multivariada 
das variáveis limnológicas, e por fim, foi realizado o fracionamento de fósforo (P) 
em dois reservatórios, a fim de quantificar as frações de P no sedimento. Os 
reservatórios analisados, no geral, apresentaram resultados favoráveis à 
degradação da qualidade da água, agravado sobretudo pelas variáveis 
climatológicas, tornando-os mais vulneráveis à ocorrência de floração de 
cianobactérias potencialmente tóxicas, além de possivelmente comprometer 
seus respectivos usos. É importante destacar que parte dos resultados foram 
comprometidos em função da pandemia causada pela COVI-19. Com base 
nesses dados, pode-se inferir que a qualidade hídrica foi comprometida durante 
o período de monitoramento, além disso, é relevante ressaltar a importância da 
obtenção dos dados de monitoramento para melhor entendimento sobre as 
propriedades qualitativas e quantitativas desses mananciais. 

 
 
Palavras-chave: Mudança Climática. Qualidade hídrica. Eutrofização. Semiárido. 

TITLE: QUALITY OF WATER AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROLONGED 

DROUGHT IN THE SEMI-ARID REGION. 

Abstract 

 

The Northeast is the region most vulnerable to climate change. The drought 
worsens symptoms of eutrophication, intensifying water degradation. Therefore, 
in periods of prolonged drought, its multiple uses become limited. Therefore, this 
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work aims to evaluate the degradation of springs in the Brazilian semiarid 
intensified by the impacts of extreme climatic and hydrological events, in addition 
to contributing to the understanding of possible changes in the trophic dynamics 
of the studied environments. Four semi-arid reservoirs were monitored monthly, 
with a multivariate descriptive analysis of the limnological variables, and finally, 
phosphorus (P) fractionation was carried out in two reservoirs in order to quantify 
the P fractions in the sediment. The analyzed reservoirs, in general, presented 
favorable results to the degradation of water quality, worsened mainly by the 
climatological variables, making them more vulnerable to the occurrence of 
potentially toxic cyanobacteria blooming, besides possibly compromising their 
respective uses. It is important to highlight that part of the results were 
compromised due to the pandemic caused by COVI-19. Based on these data, it 
can be inferred that water quality was compromised during the monitoring period, 
in addition, it is relevant to emphasize the importance of obtaining monitoring data 
for a better understanding of the qualitative and quantitative properties of these 
sources. 

 
 
Keywords: Climate Change. Water Quality. Eutrophication. Semiarid. 
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TÍTULO: Novos Metamateriais para Aplicação em Dispositivos Ópticos e de 

Rádio Freqüência. 

Resumo 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, novos modelos de estruturas de 
metamateriais foram propostos. O termo metamaterial é aplicado para definir 
uma nova classe de materiais artificiais, compostos da combinação de materiais 
dielétricos com metais. Várias células de metamaterias foram estudadas, dentre 
elas, destaca-se a célula em Capacitive Loaded Loop (CLL). A célula utilizada 
foi baseada na vista em [1] e redimensionada, a fim de permitir que ela se 
comportasse como metamaterial numa faixa de frequência que compreendesse 
a frequência de 5.725GHz. O redimensionamento da célula foi realizado de 
forma empírica, utilizando-se de uma rotina desenvolvida no Mat-Lab, para 
validar os resultados. Com a escolha da célula metamaterial à ser utilizada, 
foram propostos dois protótipos de antenas de microfita, que fizeram uso das 
células, em arranjos periódicos, em seu substrato à fim de se obter um substrato 
metamaterial. O objetivo principal do presente trabalho compreende estudar e 
desenvolver novas células de metamateriais. Como objetivos secundários, pode-
se destacar: aplicar a célula metamaterial estudada em uma antena de microfita 
padrão projetada para a frequência estudada, obter melhoras nos parâmetros da 
antena e conseguir se obter antenas multibanda. Os protótipos estudados são 
interessantes, pois se enquadram no objetivo da ONU para 2030 de fomentar a 
inovação, visto que no mundo atual tudo está conectado. Por isso, as antenas 
são fundamentei para o desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Antena, Microfita, Metamateriais, Capacitive, Loop, Arranjo 

TITLE: New Metamaterials for Application in Optical and Radio Frequency 

Devices. 

Abstract 

During the development of the research, new models of metamaterial structures 
were proposed. The term metamaterial is applied to define a new class of artificial 
materials, composed of the combination of dielectric materials with metals. 
Several metamaterial cells were studied, among them, the cell in Capacitive 
Loaded Loop (CLL) stands out. The cell used was based on the view in [1] and 
resized, in order to allow it to behave as a metamaterial in a frequency range that 
comprehends the frequency of 5.725GHz. The cell resizing was performed 
empirically, using a routine developed in Mat-Lab, to validate the results. With the 
choice of the metamaterial cell to be used, two prototypes of microfiche antennas 
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were proposed, which made use of the cells, in periodic arrangements, on their 
substrate in order to obtain a metamaterial substrate. The main objective of this 
work is to study and develop new metamaterial cells. Secondary objectives 
include: applying the studied metamaterial cell to a standard microfiche antenna 
designed for the studied frequency, obtaining improvements in the antenna 
parameters and obtaining multiband antennas. The prototypes studied are 
interesting, as they fall under the UN objective for 2030 to foster innovation, since 
in today's world everything is connected. That is why antennas are fundamental 
for development. 
 
Keywords: Microstrip, Antenna, Metamaterial, Capacitive, Loop, Array 
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TÍTULO: Análise potencial da perovskita com dupla substituição para catálise 

automotiva 

Resumo 

A poluição atmosférica tem sido muito discutida atualmente, e entre os fatores 
que contribuem para o aumento dessa poluição estão os automóveis, que 
através da queima de combustíveis liberam substâncias prejudiciais não só ao 
meio ambiente, mas também a saúde humana. Como forma de minimizar esses 
impactos têm se destacado materiais com estrutura perovskita do tipo A(1-
x)A’xB(1-x)B’xO3 para serem utilizados como catalizadores automotivos. Dessa 
forma, o presente trabalho tem como objetivo estudar a influência na atividade 
catalítica da dupla substituição na composição da perovskita La(1-x)CaxCo(1-
x)MnxO3(x=0,3) utilizando a rota de combustão para a síntese do material. O 
material foi calcinado a 700ºC e 900ºC / 4h, para caracterização estrutural, 
morfológica e físico química foram utilizadas as caracterizações por DRX, MEV 
e FTIR, respectivamente. Entretanto, mediante a situação atual provocada pelo 
coronavírus, não foi possível obter o resultado das caracterizações, dessa forma, 
o presente trabalho foi desenvolvido com base nos resultados publicados 
anteriormente, com perspectiva da perovskita com dupla substituição na 
atividade catalítica do material. 
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TITLE: Potential analysis of double-substituted perovskite for automotive 

catalysis 

Abstract 

Air pollution has been much discussed nowdays, and among the factors that 
contribute to the increase of this pollution are automobiles, which through the 
burning of fuels release substances that are harmful not only to the environment, 
but also to human health. As a way to minimize these impacts, materials with 
perovskita structure type A(1-x)A'xB(1-x)B'xO3 have been highlighted for use as 
automotive catalysts. Thus, this work aims to study the influence on the catalytic 
activity of the double substitution in the composition of perovskita La(1-
x)CaxCo(1-x)MnxO3(x=0.3) using the combustion route for the synthesis of the 
material. The material was calcined at 700ºC and 900ºC / 4h, for structural, 
morphological and physical chemical characterization the DRX, MEV and FTIR 
characterizations were used, respectively. However, due to the current situation 
caused by the coronavirus, it was not possible to obtain the result of the 
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characterizations, so the present work was developed based on the previously 
published results, with perovskita perspective with double substitution in the 
catalytic activity of the material. 
 
Keywords: perovskite. catalytic. environment. health. 
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TÍTULO: Eliminação de Sobrecargas em Ramos a partir de Testes de Diferentes 

Tipos de Funções de Alívio 

Resumo 

Nos dias atuais, há uma grande preocupação das empresas do setor elétrico 
com a continuidade do fornecimento de energia. Praticamente todas as 
atividades desenvolvidas pelo homem dependem de eletricidade de forma direta 
ou indireta. Dessa forma, garantir a continuidade da operação do sistema elétrico 
significa estar preparado para contornar as contingências que porventura 
venham a ocorrer. 
É dentro desse viés que o presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo 
acerca de eliminação de sobrecargas em ramos utilizando apenas da própria 
topologia da rede. Através da técnica de Chaveamentos Corretivos é possível 
alterar a topologia do sistema e redirecionar o excedente de potência de um 
determinado ramo sobrecarregado para outros trechos da rede elétrica. Porém, 
somente a técnica em si não é autossuficiente para a resolução do problema, 
uma vez que é necessário comprovar a sua eficácia. 
Buscando tornar o processo ágil, tem-se o recurso da Função de Alívio, sendo 
esta responsável por estimar o carregamento do trecho sobrecarregado após a 
aplicação do chaveamento. Assim, esse recurso garante um esforço 
computacional muito menor para encontrar uma topologia que promova a 
eliminação da sobrecarga em um ramo, substituindo o cálculo completo de fluxo 
de carga para cada variante. Dessa maneira, a técnica de Chaveamentos 
Corretivos juntamente da Função de Alívio se mostraram bastante eficazes na 
resolução de sobrecargas em ramos das redes Abiad e de confiabilidade do 
IEEE. 

  

 
 
Palavras-chave: Chaveamentos Corretivos. Função de Alívio. Sobrecarga. 

Injeção Reversa 
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TITLE: Elimination of Branch Overloads from Tests of Different Types of Relief 

Functions 

Abstract 

 

Nowadays, there is a great concern of the electric sector companies with the 
guarantee of the energy supply. In practice, all activities developed by man 
depend on electricity directly or indirectly. Thus, ensuring the continuity of the 
electrical system means being prepared to circumvent any contingencies that 
may occur. 

 

It is within this bias that the present work aims to make a study about the 
elimination of overloads in branches using only the network topology itself. 
Through the Corrective Switching technique it is possible to change the system 
topology and redirect the surplus power of a given overloaded branch to other 
sections of the electrical network. However, only the technique itself is not self-
sufficient to solve the problem, since it is necessary to prove its effectiveness. 

 

Looking for ways to make the process faster, we have the Relief Function, which 
is responsible for estimating the load of the overloaded section after the 
application of the switching. This aid guarantees a much less computational 
effort, since the load flow calculation is interrupted as soon as a variant that 
provides relief to the system is found. In this way, the Corrective Switching 
technique together with the Relief Function proved to be quite effective in solving 
overloads in branches of the Abiad and IEEE reliability networks. 

 
 
Keywords: Corrective Switching. Relief Function. Overload. Reverse Injection. 
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TÍTULO: MITIGAÇÃO DE SISTEMAS EUTROFIZADOS DO SEMIÁRIDO 

ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE GEOENGENHARIA, UTILIZANDO MATERIAIS 

ADSORVENTES NATURAIS 

Resumo 

A eutrofização é um problema global que provoca grandes danos aos 
ecossistemas aquáticos, e o fósforo é considerado o nutriente limitante para este 
processo, portanto, o controle deste nutriente é um fator crítico para a mitigação 
da eutrofização. Devido à pandemia do convid-19 as etapas de “flock and sink” 
e “flock and lock” propostas incialmente no projeto, tiveram que ser modificadas, 
e, portanto, as analises ficaram restritas aos testes de adsorção dos adsorventes 
naturais de fósforo do semiárido, e ao fracionamento de fósforo do sedimento do 
reservatório Boqueirão de Parelhas, também localizado nesta região. Os 
resultados obtidos através do fracionamento do P, foram: que a quantidade de P 
no sedimento foi de 594 mg kg-1 e a ordem decrescente das formas de P foram: 
P ligado à alumínio (P-NaOH), com 334 µg g-1, 56% > P ligado à ferro (P-BD), 
120 µg g-1, 20% > P ligado à cálcio (P-HCl), com 61.8 µg g-1 > P-residual, com 
40 µg g-1, 7% > P ligado à substâncias húmicas, com 22.9 µg g-1, 4% > e P da 
água intersticial (P-água), 15.8 µg g-1, 3%. O potencial de sorção foi satisfatório 
nos adsorventes naturais do semiárido tropical, mostrando que Luvissolo, 
Planossolo e Rejeito de Scheelita são solos promissores para serem utilizados 
na restauração de ambientes eutrofizados do semiárido. Infelizmente a 
quantidade ideal de material adsorvente não pôde ser calculada devido à 
impossibilidade de realização dos testes de Flock & Lock. 
 
Palavras-chave: Adsorção, Fracionamento, Fósforo, Langmuir, Eutrofização. 

TITLE: MITIGATION OF EUTROPHIZED SYSTEMS OF THE SEMI-ARID 

THROUGH GEOENGINEERING TECHNIQUES, USING NATURAL 

ADSORBENT MATERIALS 

Abstract 

Eutrophication is a global problem that causes great damage to aquatic 
ecosystems, and phosphorus is considered the limiting nutrient for this process, 
therefore, the control of this nutrient is a critical factor in mitigating eutrophication. 
Due to the invite-19 pandemic, the “flock and sink” and “flock and lock” steps 
initially proposed in the project, had to be modified, and therefore the analyzes 
were restricted to the adsorption tests of natural phosphorus adsorbents from the 
semiarid region. , and the phosphorus fractionation of the Boqueirão de Parelhas 
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reservoir sediment, also located in this region. The results obtained by 
fractionating the P were: that the amount of P in the sediment was 594 mg kg-1 
and the decreasing order of the P forms were: P bonded to aluminum (P-NaOH), 
with 334 µg g- 1, 56%> P-bound to iron (P-BD), 120 µg g-1, 20%> P-bound to 
calcium (P-HCl), with 61.8 µg g-1> P-residual, with 40 µg g- 1,7%> P linked to 
humic substances, with 22.9 µg g-1, 4%> and P of interstitial water (P-water), 
15.8 µg g-1, 3%. The sorption potential was satisfactory in the natural adsorbents 
of the tropical semiarid, showing that Luvisolo, Planossolo and Scheelita reject 
are promising soils to be used in the restoration of eutrophic environments in the 
semiarid. Unfortunately, the ideal amount of adsorbent material could not be 
calculated due to the impossibility of carrying out the Flock & Lock tests. 
 
Keywords: Adsorption, Fractionation, Phosphorus, Langmuir, Eutrophication. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um sistema de medição de precipitação de chuva 

em tempo real usando IoT para transmissão de dados 

Resumo 

Uma importante questão em IoT, envolvendo redes M2M, é a conectividade de 
sensores e atuadores. Em geral, esses dispositivos utilizam tecnologias de 
comunicação de curto alcance, em faixas de radiofrequência (RF). Essas 
tecnologias podem ser implementadas em redes mesh ou usar redes GSM, o 
que pode elevar o consumo de energia e, consequentemente, necessitar de 
dispositivos mais complexos e mais caros. As redes Low power wide area 
(LPWA) em faixas Sub GHz oferecem alternativas a estas tecnologias. Este 
projeto irá abordá-las, analisando e comparando as de maior interesse 
atualmente no Brasil: SigFox e LoRa. Assim, serão estudadas tecnologias 
disponíveis para redes LPWA comparando as principais tecnologias. Estas 
análises e testes indicarão qual a melhor solução, dependendo das 
características do projeto envolvido. O sensor proposto nesta pesquisa possui a 
função/objetivo de detectar a variação do nível de água proveniente da chuva 
em um recipiente e a partir da informação obtida (via sensor) mensurar a 
quantidade de chuva em função do tempo. O dispositivo escolhido para realizar 
tal verificação é um sensor do tipo capacitivo por ser considerado um elemento 
reativo de alta sensibilidade e precisão. Além do sensor foi utilizado um 
microcontrolador (WeMos D1 ESP8266) para realizar o processamento e envio 
das informações coletadas para as plataformas de monitoramento de 
dispositivos IoT, ThingSpeak e Blynk. 
 
Palavras-chave: Sensor, capacitor, oscilador, IoT, tecnologia, chuva. 

TITLE: Data transmission using IoT devices to perform real-time rainfall 

measurement 

Abstract 

An important issue in IoT, involving M2M networks, is the connectivity of sensors 
and actuators. In general, these devices use short-range communication 
technologies in radio frequency (RF) bands. These technologies can be 
implemented in mesh networks or use GSM networks, which can increase energy 
consumption and, consequently, require more complex and more expensive 
devices. Low power wide area (LPWA) networks in Sub GHz bands offer 
alternatives to these technologies. This project will address them, analyzing and 
comparing those of most interest in Brazil today: SigFox and LoRa. Thus, 
technologies available for LPWA networks will be studied, comparing the main 
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technologies. These analyzes and tests will indicate the best solution, depending 
on the characteristics of the project involved. The sensor proposed in this 
research has the function / objective of detecting the variation of the rain water 
level in a container and from the information obtained (by sensor) to measure the 
amount of rain as a function of time. The device chosen to perform such 
verification is a capacitive type sensor as it is considered a reactive element of 
high sensitivity and precision. In addition to the sensor, a microcontroller (WeMos 
D1 ESP8266) was used to process and send the collected information to the 
monitoring platforms for IoT, ThingSpeak and Blynk devices. 
 
Keywords: Sensor, capacitor, oscillator, IoT, technology, rain. 
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TÍTULO: Tecnologia inovadora de tecidos de malha 3D com mistura de fibras 

naturais para aplicação em georredes. 

Resumo 

A ocorrência de construções é uma das atividades mais corriqueiras no 
desenvolvimento das cidades, que pode ser bastante desafiador quando 
eventualmente ocorrem sobre solos fracos [1]. No entanto, é possível corrigir 
esse problema com a utilização de estruturas poliméricas de reforço, como as 
geogrelhas. Estudos relacionam o uso das geogrelhas com a melhoria das 
condições de interação da camada agregada [2]. Elas atuam melhorando a 
distribuição e transferência da carga, além de aumentar os módulos de 
deformação [3,4,5,6]. As geogrelhas se apresentam flexíveis e porosas, podendo 
ser usadas também na construção de muros, estabilização de lâminas, em 
muros de contenção segmentados, em plataformas de reforço de aterro e entre 
outras [1]. O projeto de criação do geotêxtil ocorre a partir do melhoramento da 
malha têxtil construída pela tecnologia da malharia por trama. Desta forma, o 
tecido é reforçado através da adição de fios, formando uma estrutura 3D com 
dupla-face. A estruturas utilizadas e a natureza dos fios ou filamentos serão 
fatores importantes para obtenção das propriedades desejadas. A formação do 
tecido em forma de sanduíche é feita utilizando uma máquina de malharia 
eletrônica (tear retilíneo). Constituída de duas placas de agulhas lineares com 
segmentos individuais que são conectadas por meio de ligamentos na superfície 
das geogrelhas. Com o uso de fios de origem vegetal (sisal, abacaxizeiro e 
gravatá), os quais são fontes de recursos renováveis e biodegradáveis. 
 
Palavras-chave: GravatáGeogrelhaGeorredesSisalFibras naturais 

TITLE: Innovative technology of 3D mesh fabrics with a mixture of natural fibers 

for application in geogrids. 

Abstract 

The occurrence of constructions is one of the most common activities in the 
development of cities, which can be quite challenging when they eventually occur 
on weak soils [1]. However, it is possible to correct this problem with the use of 
polymeric reinforcement structures, such as geogrids. Studies relate the use of 
geogrids with the improvement of the interaction conditions of the aggregate layer 
[2]. They work by improving the distribution and transfer of the load, in addition to 
increasing the deformation modules [3,4,5,6]. Geogrids are flexible and porous, 
and can also be used in wall construction, sheet stabilization, in segmented 
retaining walls, in landfill reinforcement platforms and others [1]. The geotextile 
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creation project occurs from the improvement of the textile mesh built by the weft 
knitting technology. In this way, the fabric is reinforced through the addition of 
threads, forming a 3D structure with double face. The structures used and the 
nature of the strands or filaments will be important factors to obtain the desired 
properties. The formation of the sandwich fabric is done using an electronic 
knitting machine (straight loom). It consists of two plates of linear needles with 
individual segments that are connected by means of ligaments on the surface of 
the geogrids. With the use of yarns of vegetable origin (sisal, pineapple and 
gravatá), which are sources of renewable and biodegradable resources. 
 
Keywords: GeogridSisalNatural fibers 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1580 

 

CÓDIGO: ET0681 

AUTOR: MARCOS GOMES BEZERRA 

ORIENTADOR: AMANDA MELISSA DAMIAO LEITE 

 

 

TÍTULO: Estudo da cinética de precipitação de membranas de poliamida 6: 

Formação de membranas pelo método de inversão de fases com precipitação 

por evaporação de solvente em sistema fechado 

Resumo 

 

Membranas poliméricas densas vem sendo utilizadas em mecanismos de 
separação de gases de interesse na indústria. Este trabalho consistiu no estudo 
do controle da precipitação de membranas de poliamida 6, pelo método de 
inversão de fases por evaporação de solvente, utilizando um sistema fechado 
para controle da precipitação. 

 
 
Palavras-chave: poliamida 6, inversão de fases, evaporação de solvente, 

membranas. 

TITLE: Study of the precipitation kinetics of polyamide 6 membranes: Formation 

of membranes by the phase inversion method with precipitation by solvent 

evaporation in a closed system 

Abstract 

 

Dense polymeric membranes have been used in gas separation mechanisms of 
interest in the industry. This work consisted in the study of the control of 
precipitation in polyamide 6 membranes, by the phase inversion method (solvent 
evaporation), using a closed system to control precipitation. 

 
 
Keywords: polyamide 6, phase inversion, solvent evaporation, membranes. 
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TÍTULO: Sistemas de Integração de Fontes Renováveis e sistemas de 

armazenamento de energia em Microrredes de Baixa Tensão - Renovação 

Resumo 

 

As microrredes vêm sendo amplamente utilizadas nos últimos anos, 
aproveitando as vantagens da geração distribuída que são desde a diminuição 
dos esforços de geração, transmissão e distribuição das demais unidades de 
produção instaladas a partir da nova matriz de fontes renováveis. A garantia da 
estabilidade do sistema é primordial uma vez que as fontes renováveis são não 
despacháveis em potência e podem gerar instabilidade no ponto de acoplamento 
comum (PAC), podendo introduzir problemas na rede que acarretem o 
comprometimento da qualidade da energia. Neste sentido, o presente trabalho 
busca demonstrar a simulação do controle de uma microrrede utilizando o 
controlador proporcional ressonante (PR), como também uma técnica para 
filtragem de sinais visando estimar índices de qualidade da energia. 

 
 
Palavras-chave: Controlador PR. Filtros digitais. Microrrede. Transformada de 

Fourier. 

TITLE: Integration Systems for Renewable Sources and Energy Storage 

Systems in Low Voltage Microgrids 

Abstract 

 

Microgrids have been widely used in recent years, taking advantage of distributed 
generation benefits, which are since the reduction of generation, transmission, 
and distribution efforts of other production units installed from the new matrix of 
renewable sources. Ensuring system stability is primordial since renewable 
sources are non-dispatchable in power and can generate instability at the 
common coupling point (PCC), introducing problems into the grid that cause 
compromised energy quality. In this sense, the present work seeks to 
demonstrate the simulation of the control of a microgrid using the resonant 
proportional (PR) controller and a technique for filtering signals to estimate 
energy quality indexes. 
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Keywords: PR Controller. Digital Filters. Microgrid. Fourier Transform. 
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TÍTULO: Solução da equação de Schrödinger em uma dimensão através do 

método de matriz transferência 

Resumo 

 

Solucionar adequadamente e de forma elegante problemas de física quântica 
definitivamente não é uma tarefa trivial, devido, talvez, à natureza probabilística 
da teoria resultar na perda da intuição determinística, que em casos clássicos, 
ajuda imensamente na compreensão do significado físico de resultados obtidos 
em problemas. Em conformidade com essa premissa, neste trabalho 
mostraremos a técnica algébrica de matriz transferência a fim de enriquecer o 
ferramental matemático, e a usaremos para solucionar o problema do potencial 
retangular obtendo as probabilidades de transmissão e reflexão, realizando a 
distinção para as situações de uma barreira de potencial e um poço de potencial, 
ou seja, cenário em que o potencial em função da posição V(x,y,z) tem valor 
maior que zero e o caso em que o potencial V(x,y,z) é menor que zero, 
respectivamente. Também demonstraremos o efeito de tunelamento, em que a 
energia do elétron não é suficiente para sobrepujar o potencial. 

 
 
Palavras-chave: Matriz transferência. Transmissão. Reflexão. Barreira de 

Potencial. 

TITLE: Solution of the Schrödinger equation in one dimension using the transfer 

matrix method 

Abstract 

 

Solving quantum physics problems properly and elegantly is definitely not a trivial 
task, perhaps due to the probabilistic nature of the theory resulting in the loss of 
deterministic intuition, which in classic cases, helps immensely in understanding 
the physical meaning of results obtained in problems . In accordance with this 
premise, in this work we will show the algebraic transfer matrix method in order 
to enrich the mathematical tools, and we will use it to solve the rectangular 
potential problem by obtaining the transmission and reflection probabilities, 
making the distinction for the situations of a barrier potential and a potential well, 
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that is, a scenario where the potential as a function of the position V(x, y, z) has 
a value greater than zero and the case where the potential V (x, y, z) is less than 
zero, respectively. We will also demonstrate the tunneling effect, in which the 
electron energy is not enough to overcome the potential. 

 
 
Keywords: Transfer Matrix. Transmission. Reflection. Potential Barrier 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1585 

 

CÓDIGO: ET0705 

AUTOR: GABRIEL SANTOS DA SILVEIRA 

ORIENTADOR: SERGIO QUEIROZ DE MEDEIROS 

 

 

TÍTULO: Diferenças entre falhas rotuladas adicionadas manualmente e 

automaticamente por meio de um algoritmo em um analisador sintático para a 

linguagem de programação “C”. 

Resumo 

Pesquisas têm, cada vez mais, buscado tornar os analisadores sintáticos para 
linguagem de programação melhores e mais completos em relação a detecção 
de erros sintáticos. Buscando fazer com que eles possam localizar mais 
especificamente o erro dentro da gramática e sua causa. Uma forma de realizar 
essa melhoria é adicionar falhas rotuladas nos analisadores, que facilitam na 
localização e indicação desses erros. Inicialmente essas falhas rotuladas eram 
adicionadas manualmente pelos desenvolvedores dos analisadores sintáticos 
que localizavam onde as falhas poderiam acontecer na gramática e adicionavam 
rótulos para a identificação dessas possíveis falhas. Com o tempo foi pensado 
que esse trabalho de identificação dos locais onde ocorreriam possíveis falhas e 
adição dos rótulos nesses locais poderia ser realizado por um algoritmo. Esse 
estudo tem como objetivo testar a eficácia de um desses algoritmos de adição 
automática de falhas rotuladas em comparação com a adição manual ao ser 
usado em um analisador sintático para linguagem de programação “C”. 
 
Palavras-chave: Analisador sintático. Falhas rotuladas. PEGs. Compiladores. 

TITLE: Differences between manually created labelled defects and automatically 

created by an algorithm using C language parser. 

Abstract 

 

Researches have been made to improve programming languages parser 
accuracy and completeness related to defect detection, bearing them to find more 
specific errors in grammar and their causes. One of the possible methodology to 
enhance its results is the addition of labelled defects into the parser, which 
facilitates the location and identification of these errors. Initially, these labelled 
defects were included manually by parser developers predicting possible 
grammar errors and adding labels to identify them. Afterwards, it was analysed 
that these probable defects identification and label inclusion could have been 
executed by an algorithm. The objective of this study is to test the effectiveness 
of one of these algorithms on including labelled defects automatically comparing 
to manually addition using a C language parser. 
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Keywords: Parser. Labelled defects. Parsing expression grammar (PEG). 

Compilers. 
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TÍTULO: Estudo termodinâmico do equilíbrio de fases para o sistema ácido 

acético-querosene-água 

Resumo 

Pesquisas que abrangem os equilíbrios de fases para diferentes sistemas são 
essenciais para um entendimento mais adequado dos fenômenos 
termodinâmicos que controlam os processos químicos de separação, por 
exemplo: destilação, extração por solvente e extração sólido-líquido. Aliado a 
isso, é fundamental estudar as propriedades físico-químicas das soluções como 
a solubilidade. Portanto, o objetivo desse trabalho é analisar o equilíbrio líquido-
líquido, envolvendo os sistemas pseudobinários formados pelos constituintes 
ácido acético, querosene e água, submetidos a diferentes níveis temperaturas e 
à pressão constante. O estudo consiste na mistura destas substâncias em 
sistemas de agitação para determinar a miscibilidade entre os constituintes, que 
foram identificadas por titulação ácido-base. Logo, foi possível construir 
diagramas de equilíbrio líquido-líquido para diferentes sistemas de mistura, 
dentre os quais, uma mistura pseudobinário formado exclusivamente por ácido 
acético e querosene (utilizando dois diferentes sistemas de agitação) e um 
pseudobinário formado por ácido acético, querosene e água. Os diagramas de 
fase, para cada uma das misturas, foram construídos e identificadas suas 
regiões monofásicas e bifásicas, assim como suas respectivas temperaturas 
críticas de solubilidade. 
 
Palavras-chave: Termodinâmica; diagrama de fase; ácido acético; querosene; 

água. 

TITLE: Thermodynamic study of phase balance for the acetic acid-kerosene-

water system. 

Abstract 

 

Research that covers phase equilibria for different systems is essential for a 
better understanding of the thermodynamic phenomena that control the chemical 
separation processes, for example: distillation, solvent extraction and solid-liquid 
extraction. In addition to this, it is essential to study the physical-chemical 
properties of solutions such as solubility. Therefore, the objective of this work is 
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to analyze the liquid-liquid balance, involving the pseudobinary systems formed 
by the constituents of acetic acid, kerosene and water, submitted to different 
temperature levels and constant pressure. The study consists of mixing these 
substances in agitation systems to determine the miscibility between the 
constituents, which were identified by acid-base titration. Therefore, it was 
possible to construct liquid-liquid balance diagrams for different mixing systems, 
among which, a pseudobinary mixture formed exclusively by acetic acid and 
kerosene (using two different agitation systems) and a pseudobinary formed by 
acetic acid, kerosene and water. The phase diagrams, for each of the mixtures, 
were constructed and identified their monophasic and biphasic regions, as well 
as their respective critical solubility temperatures. 

 
 
Keywords: Thermodynamics; phase diagram; acetic acid; kerosene; water. 
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TÍTULO: Câmara térmica controlada por célula Peltier para caracterização de 

sensores termoresistivos 

Resumo 

 

Este trabalho consiste no estudo e na montagem de uma câmara térmica com 
seu controle de temperatura realizado com células peltier, também conhecidas 
como módulos termoelétricos, com o objetivo de auxiliar na caracterização 
térmica de sensores termorresistivos, controlando a temperatura da câmara de 
acordo com os requisitos de teste. 

 

As células peltier são adequadas para essa aplicação, tendo em vista que são 
dispositivos que, com a passagem de corrente elétrica, geram uma diferença de 
temperatura entre seus lados e essa diferença pode ser invertida com a inversão 
do sentido de passagem da corrente. 

 

Para realizar esse controle de temperatura foi utilizado um controlador chaveado 
que controlava o sentido da corrente que passava pelas células peltier, com base 
na temperatura interna em tempo real da câmara, que era medida por um sensor 
de conectado ao controlador, possibilitando aumentar ou diminuir a temperatura 
para estabilizá-la no valor desejado. 

 

Também foi utilizada uma ponte H, feita em uma placa de de circuito impresso, 
para auxiliar o controlador na inversão do sentido da corrente, já que esse tipo 
de circuito permite alternar o sentido que a corrente da fonte passa nos módulos 
termoelétricos, com o chaveamento da tensão do controlador. 

 

Os resultados dessas etapas são os apresentados neste relatório. 

 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1590 

 

Palavras-chave: Câmara térmica. Célula peltier. Controle de temperatura. Ponte 

H. 

TITLE: Peltier cell controlled thermal chamber for characterization of 

thermoresistive sensors 

Abstract 

 

This work consists in the study and assembly of a thermal chamber with its 
temperature control performed with peltier cells, also known as thermoelectric 
modules, with the purpose of assisting in the thermal characterization of 
thermoresistive sensors, controlling the temperature of the chamber according to 
the test requirements. 

 

Peltier cells are suitable for this application because they are devices that, with 
the passage of electric current, generate a difference in temperature between 
their sides and this difference can be reversed by reversing the direction of 
current passage. 

 

To perform this temperature control a switched controller was used which 
controlled the sense of the current passing through the peltier cells, based on the 
internal temperature of the chamber, which was measured by a sensor connected 
to the controller, making it possible to increase or decrease the temperature to 
stabilize at the desired value. 

 

An H-bridge, made on a printed circuit board, was also used to assist the 
controller in reversing the current direction, since this type of circuit allows 
alternating the direction that the source current passes through the thermoelectric 
modules, with the switching of the controller voltage. 

 

The results of these steps are as presented in this report. 

 
 
Keywords: Thermal chamber. Peltier cell. Temperature control. H-bridge. 
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TÍTULO: Produção de biodiesel em condições supercríticas a partir do óleo de 

canola. 

Resumo 

A busca por fontes de energias renováveis motivou pesquisas e investimentos 
em biocombustíveis. O óleo de canola, dentre os óleos vegetais que podem ser 
utilizados para a produção de biodiesel, se destaca pela sua composição de 
ácidos graxos e menores teores de gorduras saturadas, além de maiores teores 
de gorduras monoinsaturadas. A transesterificação supercrítica é uma 
alternativa aos processos convencionais de catálise básica, nesse processo óleo 
e álcool reagem acima da temperatura e pressão crítica do solvente. Nesse 
projeto, o óleo de canola e o etanol foram utilizados na transesterificação 
supercrítica para síntese de biodiesel. Para a produção dos ésteres etílicos foi 
utilizado um reator de fluxo contínuo de volume 15 mL. Os experimentos foram 
realizados em uma faixa de temperatura de 270 °C à 350 °C e pressão constante 
de 100 bar, nas razões molares 1:30 e 1:40, com os tempos de residência entre 
15 e 30 minutos. Além disso, foram analisadas algumas propriedades físico-
químicas do óleo como: umidade, índice de acidez e teor de ácidos graxos livres. 
As análises físico-químicas mostraram que o óleo utilizado no trabalho 
apresentou umidade de 0,006%, um índice de acidez de 1,02 mg KOH/g e um 
teor de ácidos graxos livres de 3,46%. As amostras foram analisadas por 
cromatografia gasosa, atingindo o melhor resultado no tempo de residência de 
20 minutos nas condições de 350 °C e razão molar 1:40, chegando a um 
rendimento de 93,08%. 
 
Palavras-chave: biodiesel; óleo de canola; transesterificação supercrítica. 

TITLE: Biodiesel production in supercritical conditions from canola oil. 

Abstract 

A search for renewable energy sources otivated research and investments in 
biofuels. Canola oil, among the vegetable oils that can be used for the production 
of biodiesel, stands out for its composition of fatty acids and lower levels of 
saturated fats, in addition to higher monounsaturated fats. Supercritical 
transesterification is an alternative to conventional process that uses basic 
catalysts, as in this process oil and alcohol react above the temperature and 
critical pressure of the solvent. In this project, canola oil and ethanol were used 
in supercritical transesterification for biodiesel synthesis. For the production of 
ethyl esters, a 15 mL continuous flow reactor was used. The experiments were 
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carried out in a temperature range of 270 °C to 350 °C, a constant pressure of 
100 bar, in the molar ratios 1:30 and 1:40, with residence times of 15 and 30 
minutes. In addition, some physicochemical properties of the oil were analyzed, 
such as: moisture, acidity index and free fatty acids content. The physical-
chemical analyzes showed that the oil used in this work have 0.006% of humidity, 
an acidity index of 1.02 mg KOH / g and a free fatty acids content of 3.46%. The 
samples were analyzed by gas chromatography, reaching the best result in the 
residence time of 20 minutes under conditions of 350 ° C and molar ratio 1:40, 
reaching a yield of 93.08%. 
 
Keywords: canola oil; supercritical transesterification. 
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TÍTULO: ESTUDO DA VIABILIDADE DO TIJOLO FEITO COM O DESCARTE 

DO PAPEL PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO ACÚSTICO 

Resumo 

Com os altos índices de ruído verificados nos grandes centros urbanos, passou-
se a se preocupar mais intensamente com o conforto acústico na Construção 
Civil. Neste contexto, a engenharia contemporânea vem, a cada dia, 
pesquisando e trazendo inovações no que diz respeito aos materiais e nos 
sistemas construtivos utilizados nas edificações, com o intuito de conseguir uma 
melhor eficiência acústica. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar o desempenho do isolamento acústico dos tijolos de papel produzidos 
pela pesquisa “Produção de tijolos de papel: uma alternativa para o 
reaproveitamento do resíduo sólido gerado pela UFRN”, para vedações verticais 
internas em construções. Para a realização dos testes, será construída uma 
divisória em um determinado espaço fechado do campus da UFRN, que será 
analisada com base nas normas NBR 15.575 (2013), ISO 717 (2013), ISO 
16.283 (2014), NBR 10.152 (2017), as quais fornecem parâmetros normativos 
para o estudo. Espera-se, com esse trabalho, obter o índice de isolamento 
acústico gerado pelo tijolo de papel e, assim, verificar a viabilidade deste material 
no que tange ao conforto acústico. 
 
Palavras-chave: Tijolo de papel. Sustentabilidade. Construção Civil. Acústica. 

TITLE: FEASIBILITY STUDY OF BRICK MADE OF DISCARDING OF PAPER 

FOR APPLICATION IN CIVIL CONSTRUCTION: ASSESSMENT OF ACOUSTIC 

PERFORMANCE 

Abstract 

Because of the high levels of noise observed in large urban centers, it has been 
more concerned with acoustic comfort in Civil Construction. In this context, 
contemporary engineering has, every day, researched and brought innovations 
in the materials and construction systems used in buildings, in order to obtain a 
better acoustic efficiency. Therefore, this study aims to evaluate the acoustic 
insulation performance of paper bricks produced by the research “Production of 
paper bricks: an alternative for the reuse of solid waste generated by UFRN”, for 
inner sealing in constructions. For the tests, a partition will be built in a certain 
closed space of the UFRN campus, which will be analyzed according to the 
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standards NBR 15.575 (2013), ISO 717 (2013), ISO 16.283 (2014), NBR 10.152 
(2017) , which provide normative parameters for the study. It is hoped, with this 
work, to obtain the sound insulation index generated by the paper brick and, thus, 
to verify the viability of this material with regard to acoustic comfort. 
 
Keywords: Paper Brick. Sustainability. Civil Construction. Acoustics. 
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TÍTULO: ESTUDO DA VIABILIDADE DO TIJOLO FEITO COM O DESCARTE 

DO PAPEL PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONFORTO 

TÉRMICO 

Resumo 

 

O crescente e ininterrupto consumo dos recursos naturais causado pela 
atividade da engenharia civil tem levado inúmeros pesquisadores a repensar as 
matérias-primas utilizadas nas cadeias produtivas da construção, no intuito de 
fornecer alternativas ecológicas para os materiais, componentes e compósitos já 
consolidados no mercado, bem como buscar inovações de apelo ambiental. 
Nesse âmbito, no intuito de mitigar o impacto ambiental causado pela construção 
civil, o reprocessamento dos resíduos sólidos em vistas à sua reutilização como 
matéria-prima tem sido pauta de diversas pesquisas a nível nacional. Nesse 
cenário, o presente trabalho se propõe a analisar o desempenho térmico de 
fechamentos verticais construídos com tijolos maciços de papel produzidos com 
papéis oriundos do campus Natal da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, no intuito de conferir ao insumo uma melhor destinação e 
reaproveitamento, cujo montante representa cerca de 70% do total do material 
passível de reciclagem da instituição. No intuito de analisar os parâmetros 
normativos para o desempenho térmico de fechamentos, as normas NBR 15220 
(2005) e a NBR 15575 (2013) foram consultadas, objetivando-se averiguar a 
viabilidade construtiva do objeto deste estudo, bem como suas variantes com 
acréscimos de diferentes materiais ecologicamente viáveis, devido à 
possibilidade de potencialização do tijolo produzido no que tange à resistência e 
à sustentabilidade. 

 
 
Palavras-chave: Tijolo de papel. Conforto térmico. Construção civil. 

Sustentabilidade. 

TITLE: FEASIBILITY STUDY OF BRICK MADE WITH THE DISCARDING OF 

PAPER FOR APPLICATION IN CIVIL CONSTRUCTION - THERMAL 

COMFORT 

Abstract 
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The growing and uninterrupted consumption of natural resources caused by the 
activity of civil engineering has led numerous researchers to rethink the raw 
materials used in the construction production chains, in order to provide 
ecological alternatives for the materials, components and composites already 
consolidated in the market, as well as search innovations with environmental 
appeal. In this context, in order to mitigate the environmental impact caused by 
the civil construction, the reprocessing of solid waste in view of its reuse as raw 
material has been the subject of several national researches. In this schedule, 
the present work proposes to analyze the thermal performance of vertical 
closures built with solid paper bricks produced with paper from the campus Natal 
of the Federal University of Rio Grande do Norte, in order to give to the input a 
better destination and reuse, which amount represents about 70% of the 
institution’s total recyclable material. In order to analyze the normative 
parameters for the thermal performance of closures, the standards NBR 15220 
(2005) and NBR 15575 (2013) were consulted, aiming to ascertain the 
constructive viability of the object of this study, as well as its variants with 
additions of different ecologically viable materials, due to the possibility of 
enhancing the brick produced in terms of strength and sustainability. 

 
 
Keywords: Paper brick. Thermal comfort. Civil construction. Sustainability. 
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TÍTULO: Análise de escalabilidade de códigos de canal 

Resumo 

 

Os padrões de redes de sensores sem fio industriais (IWSN) lidam com os erros 
de transmissão através da repetição automática de quadro (ARQ) e da 
verificação de redundância cíclica (CRC) [8, 9, 10]. Devido ao uso dessas 
técnicas, quando um canal apresenta baixa relação sinal ruido (SNR) é 
necessário um numero maior de retransmissão dos quadros, acarretando em um 
aumento do consumo de energia. Esse projeto propõe detectar e corrigir erros 
usando códigos corretores de erros energeticamente eficientes, esses códigos 
permitem a redução do numero de retransmissões de quadros. De acordo com 
artigos recentes [1, 2], é possível usar cálculos paralelos em sistemas de 
múltiplos núcleos para reduzir o consumo energético em implementações de 
algoritmos. Essa melhora em eficiência energética é diretamente proporcional à 
escalabilidade de um algoritmo paralelo. O objetivo desse projeto foi estudar a 
escalabilidade de códigos corretores de erro, em especifico os códigos Reed-
Solomon usando um decodificador de Peterson-Gorenstein-Zierler. 

 

Na pratica, a implementação foi feita usando C++ e OpenMP, a analise feita no 
tempo de execução do decodificador mostra que mais da metade do tempo de 
execução foi gasto com a resolução de sistemas lineares na função de 
eliminação gaussiana, a analise de escalabilidade usando um processador com 
4 núcleos físicos mostrou um speedup de aproximadamente 2.5 tanto pro 
codificador quanto pro decodificador usando 4 threads. 

 
 
Palavras-chave: redes transmissão reed solomon códigos canal paralelo 

openmp energia 

TITLE: Scalability analysis of error correction codes 

Abstract 
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Industrial wireless sensor networks (IWSN) standards handle transmission errors 
by means of automatic repeat request (ARQ) and cyclic redundancy check (CRC) 
[8, 9, 10]. Due to the use of these techniques, when a channel has a low signal-
to-noise ratio (SNR), a higher number of frames retransmission is required, 
leading to an increase in power consumption. This project proposes to detect and 
correct errors using energy-efficient error-correcting codes, these codes allow the 
reduction of the number of frame retransmissions. According to recent articles [1, 
2], it is possible to use parallel calculations in multi-core systems to reduce energy 
consumption in algorithm implementations. This improvement in energy 
efficiency is directly proportional to the scalability of a parallel algorithm. The goal 
of this project was to study the scalability of error-correcting codes, specifically 
Reed-Solomon codes using a Peterson-Gorenstein-Zierler decoder. 

 

In practice, the implementation was done using C++ and OpenMP, the analysis 
done on the execution time of the decoder shows that more than half of the 
execution time was spent with the resolution of linear systems in the Gaussian 
elimination function, the analysis of scalability using a processor with 4 physical 
cores showed a speedup of approximately 2.5 for both the encoder and the 
decoder using 4 threads. 

 
 
Keywords: networks transmission reed solomon errors parallel openmp energy 
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TÍTULO: Desenvolvimento de programas para o cálculo de propriedades de 

seções genéricas e para a análise modal. 

Resumo 

 

Esta pesquisa deu continuidade ao que foi desenvolvido anteriormente no plano 
trabalho “Análise dinâmica de estruturas de pilares parede considerando 
diferentes geometrias”, que teve foco na elaboração de um aplicativo chamado 
PROPGEO, versão 1, com o objetivo de facilitar a análise de elementos 
estruturais denominados de “pilares-parede”. O software se tornou necessário 
devido à complexidade de encontrar propriedades geométricas de seções com 
formato não padronizado, especialmente quanto à constante de empenamento 
(Cw), que é uma variável importante para o estudo de elementos sujeitos a 
torção. Devido ao potencial de uso desse programa, foi decidido fazer uma nova 
versão do PROPGEO, acrescentando outra propriedade de difícil acesso na 
literatura, mas importante para o cálculo e dimensionamento de estruturas de 
aço, o Módulo Plástico (Z). Após a finalização dessa nova versão do aplicativo, 
diversos exemplos de perfis foram analisados atestando a confiabilidade de suas 
respostas. Além disso, estava prevista a inclusão de um módulo para a análise 
modal, no entanto, o foco foi desviado para o estudo de estruturas laminares 
através do Método dos Elementos Finitos com o auxílio do software ADINA, em 
função da suspensão das atividades da UFRN e da mudança na forma de 
orientação para encontros virtuais. 

 
 
Palavras-chave: Propriedades geométricas, Módulo Plástico, PROPGEO 

TITLE: DEVELOPMENT OF SOFTWARES FOR CALCULATING PROPERTIES 

OF ARBITRARY SECTIONS AND FOR MODAL ANALYSIS 

Abstract 

 

This research continues what was studied in “Dynamic Analysis of Wall Pillar 
Structures considering different Geometries”, a previous work which focus was 
the development of an application called PROPGEO, version 1, in order to make 
easier the structural analysis of the shear-walls elements. The software became 
necessary due to the complexity of calculating the geometric properties of non-
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standard cross-section profiles, especially with regard to the warping constant 
(Cw), an important parameter for torsion analysis. Due to the potential use of this 
program, a new version of PROPGEO was created adding another property that 
is difficult to access in the literature, and important for the design of steel 
structures, the Plastic Module (Z). To prove the reliability of the new version of 
PROPGEO different profiles were analyzed and the results were satisfactory. A 
modal analysis routine was planned to be included in the application, however, 
the research focus was changed to the study of laminar structures based on the 
Finite Element Method using ADINA software, due to the suspension UFRN's 
activities. 

 
 
Keywords: Geometric Properties, Plastic Module, PROPGEO 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1601 

 

CÓDIGO: ET0743 

AUTOR: DANIEL SILVA DE SOUZA 

ORIENTADOR: RICARDO FERREIRA PINHEIRO 

 

 

TÍTULO: Modelo Para a Realização de Ensaios Experimentais e Cálculo de 

Parâmetros do Regulador Eletromagnético de Frequência (REF) 

Resumo 

O estudo de parâmetros físicos dos circuitos equivalentes de máquinas elétricas 
é essencial para a engenharia elétrica. A correta compreensão desses modelos 
permite a implementação de estudos de simulação e a construção de 
ferramentas físicas e virtuais capazes de prever e permitir antecipar, 
teoricamente, soluções para a máquinha em operação. Este relatório se 
concentra nos testes para determinar os parâmetros físicos de máquinas 
elétricas, especialmente o protótipo 01 do Regulador de Frequência 
Eletromagnética (REF). Ele também apresenta seus resultados para comprovar 
a validade dos parâmetros obtidos. 
 
Palavras-chave: Instrumentação; Máquinas Elétricas; Circuito Equivalente; REF; 

TITLE: Determining the Critical Parameters of Circle Diagram of Inductor 

Machines - With Respect to the Electromagnetic Frequency Regulator 

Abstract 

The study of physical parameters of the equivalent circuits of electrical machines 
is essential for electrical engineering. The correct understanding of these models 
allows the implementation of simulation studies and the construction of physical 
and virtual tools capable of predicting and anticipating, theoretically, solutions for 
the machine in operation. This report focuses on tests to determine the physical 
parameters of electrical machines, especially prototype 01 of the Electromagnetic 
Frequency Regulator (REF). It also presents its results to prove the validity of the 
obtained parameters. 
 
Keywords: Instrumentation; Electrical Machinery; Circle Diagram; REF; 
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TÍTULO: Predição do rendimento dos alunos em lógica de programação com 

base no desempenho das disciplinas do primeiro período do curso de ciências e 

tecnologia utilizando técnicas de mineração de dados 

Resumo 

Os altos índices de reprovação e evasão de estudantes universitários nas 
disciplinas iniciais de programação apresentam uma estatística preocupante 
enfrentada pelos coordenadores dos cursos da área de Tecnologia. O problema 
da reprovação dos estudantes nessas disciplinas é, muitas vezes, apontado 
como um fator influenciador da evasão dos cursos. Esta pesquisa propõe a 
utilização de técnicas de Mineração de Dados Educacionais para tentar predizer 
o desempenho dos alunos na disciplina de Lógica de Programação, do segundo 
período do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia da UFRN, através 
do desempenho nas disciplinas do primeiro período do curso. Os resultados 
mostraram que é possível inferir o rendimento dos estudantes com uma acurácia 
de até 77%, sendo esta informação útil para a realização de ações para evitar a 
reprovação/evasão e, principalmente, para personalizar o ensino de lógica de 
programação. 
 
Palavras-chave: ciência de dados educacionais, aprendizado de máquina 

TITLE: Predicting student performance in programming logic based on the 

performance of first-course science and technology subjects using data mining 

techniques 

Abstract 

The high rates of university student disapproval and dropout in the initial courses 
of programming present a worrying statistics faced by the coordinators of the 
Technology programs. The problem of students disapproval is often pointed as 
an influential factor in dropping out of university programs. This work proposes 
the use of techniques of Educational Data Mining to predict the performance of 
students in the course of Programming Logic, of the second period of the 
Bachelor of Science and Technology program at UFRN, based on performance 
in the courses of the first period of that program. The results showed that it is 
possible to infer students performance with an accuracy of up to 77%, this 
information being useful for planning actions to avoid disapproval/dropout and, 
especially, to personalize the teaching of programming logic. 
 
Keywords: educational data science, machine learning 
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TÍTULO: Inteligência Artificial em Prol da Segurança de Mulheres 

Resumo 

 

Este projeto de iniciação científica visa a aplicação de técnicas de inteligência 
artificial no desenvolvimento de um dispositivo vestível e de um aplicativo com o 
objetivo de atuarem como ferramentas de auxílio ao enfrentamento à violência 
contra a mulher. O dispositivo conta com sensores de movimento e de 
localização, além de um botão do pânico. Os dados dos sensores serão 
analisados pelo algoritmo de aprendizado de máquina que identifica se a usuária 
se encontra em uma situação de risco. Uma vez identificado o perigo, o aplicativo 
é acionado e então é enviada uma mensagem de pedido de socorro com a 
localização da usuária para uma lista de contatos cadastrados e/ou a polícia. 

 
 
Palavras-chave: Aprendizado de máquina, sistemas embarcados, violência 

contra a mulher 

TITLE: Artificial Intelligence for the Women’s Safety 

Abstract 

 

This project aims at the application of artificial intelligence techniques in the 
development of a wearable device and an app in order to act as a tool for assisting 
in women's safety. The device has motion and geolocation sensors and a panic 
button. The sensors’ data is analysed by the machine learning algorithm that 
identifies whether the woman is at risk. Once the danger is detected, the app is 
activated and a notification message with the woman’s geolocation is sent to a 
list of registered contacts and/or the police. 

 
 
Keywords: Machine learning, embedded systems, violence against women. 
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TÍTULO: Implementação e avaliação de algoritmos genéticos e de enxame no 

ajuste de campos de força em dinâmica molecular 

Resumo 

Neste trabalho, aplicamos meta-heurísticas a fim de otimizar campos de força de 
dinâmica molecular. Abordamos duas metaheurísticas, Otimização por enxame 
de partículas (PSO - Particle Swarm optimization), que aplicamos para otimizar 
o campo de força CVFF em comparação com DFT B3LYP, e tivemos resultados 
comparáveis ao da referência. Avaliamos também a implementação do algoritmo 
genético (GA - Genetic Algorithm), utilizando funções de testes e comparando 
com referências e bibliotecas disponíveis na internet. A implementação de GA 
deste trabalho teve resultados de execução mais rápidos, e apresentou um 
comportamento de convergência compatível com do algoritmo disponível na 
web, com períodos de estagnação da função objetivo seguidos de ajustes na 
forma de saltos. Portanto, o algoritmo genético se apresenta como promissor na 
aplicação ao campo de força, assim como o PSO. Observamos também que os 
parâmetros de entrada dos algoritmos são fatores muito importantes para a 
eficiência das metaheurísticas. Por isso, a técnica meta otimização deve ser 
aplicada para adequada execução do método. 
 
Palavras-chave: algoritmo genético. meta-heurística. campo de força. 

otimização. 

TITLE: Implementation and evaluation of genetic and swarm algorithms for fitting 

molecular dynamics force fields 

Abstract 

 

In this work, we apply metaheuristics in order to optimize molecular dynamics 
force fields. 

 

We approach two metaheuristics, Particle Swarm Optimization (PSO), which we 
apply to optimize the CVFF force field compared to B3LYP DFT, in which we 
obtained results comparable to the benchmark. We also evaluated the 
implementation of the genetic algorithm GA, using test functions and comparing 
the results with references and libraries available on the internet. This work’s GA 
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implementation showed faster performance, and presented a convergence 
behavior compatible with the algorithm available on the web, with periods of 
stagnation of the objective function followed by adjustments in the form of jumps. 
Therefore, the genetic algorithm presents itself as promising in the application to 
the force field, just like the PSO. 

 

We also observed that the input parameters of the algorithms are important 
factors for the efficiency of metaheuristics. For this reason, the meta optimization 
technique must be applied for the proper execution of the method. 

 
 
Keywords: genetic algorithm. meta-heuristics. force fields. optimization. 
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TÍTULO: A Matemática Intervalar Aplicada no Estudo de Sistemas de Equações 

Lineares com Coeficientes Intervalares 

Resumo 

Neste trabalho foi realizado um estudo da matemática intervalar com vetores e 
matrizes aplicadas em sistemas lineares intervalares. O objetivo foi trabalhar 
com as incertezas numéricas, utilizando também a execução de algoritmos com 
a ajuda da linguagem de programação Python para resolução de alguns 
sistemas intervalares em experimentos físicos. A Matemática Intervalar se 
encarregou de estudar e propor aritméticas adequadas para operar com os 
intervalos de forma ao resultado final sempre ficar dentro do intervalo. Em 
paralelo, também foram abordados trabalhos com cônicas e retas com o auxílio 
do Geogebra. O trabalho foi realizado por CAIO VICTOR MACEDO PEREIRA 
no período de 01.08.2019 a 31.07.2020 e por JÚLIO CÉSAR SILVA APRÍGIO no 
período de 06.04.2020 a 31.07.2020, sob a orientação da professora Fabiana 
Tristão de Santana. Nos últimos 3 meses de trabalho nos dedicamos de forma 
remota a alguns tópicos da Álgebra Linear que nos ajudam a compreender 
melhor os sistemas intervalares. 
 
Palavras-chave: Geogebra,algebra linear, python, sistemas intervalares, 

matrizes 

TITLE: Study of Vectors and Interval Matrices Applied in Linear Systems with 

Interval Coefficients 

Abstract 

In this work, a study of interval mathematics was carried out with vectors and 
matrices applied in linear interval systems. The objective was to work with 
numerical uncertainties, also using the execution of algorithms with the help of 
the Python programming language to solve some interval systems in physical 
experiments. Interval Mathematics took care of studying and proposing suitable 
arithmetics to operate with the intervals so that the final result always stays within 
the interval. In parallel, works with conics and lines were also approached with 
the help of Geogebra. The work was carried out by CAIO VICTOR MACEDO 
PEREIRA from 01.08.2019 to 07.07.2020 and by JÚLIO CÉSAR SILVA APRÍGIO 
from 06.04.2020 to 31.07.2020, under the guidance of Professor Fabiana Tristão 
de Santana. In the last 3 months of work, we have devoted ourselves remotely to 
some topics in Linear Algebra that help us better understand interval systems. 
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Keywords: Geogebra, linear algebra, python, interval systems, matrices 
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TÍTULO: Implementação de Funções de Proteção de Sistemas Elétricos de 

Baixa Tensão em um Controlador Digital de Sinais (dsPIC) 

Resumo 

 

O trabalho ora apresentado é um esforço desprendido para o desenvolvimento 
de um Gerenciador de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (GIEBT) e suas 
funções de proteção. O dispositivo é uma implementação de um quadro de 
energia residencial que realiza o monitoramento de grandezas concernentes à 
rede de alimentação, para avaliar sua qualidade, balanceamento e realizar 
proteção da instalação. A aquisição, medição e controle das variáveis medidas 
é realizado pelo processador digital de sinais dsPIC da Microchip e pelos 
periféricos a ele associados, através de técnicas de processamento e tratamento 
de sinais como Transformada Discreta de Fourier e Componentes Simétricas. O 
sistema realiza continuamente a avaliação da rede de alimentação, 
seccionando-a conforme os parâmetros previstos nas funções de proteção. 
Simulações a nível computacional são desenvolvidas no software Matlab com o 
intuito de validar os métodos de processamento de sinais idealizados e facilitar 
a transição para o hardware embarcado, o objetivo final. 

 
 
Palavras-chave: Proteção de instalações elétricas residenciais, dsPIC 

TITLE: Implementation of Protection Functions for Low Voltage Electrical 

Systems in a Digital Signal Controller (dsPIC) 

Abstract 

 

The work now presented is an effort to develop a Low Voltage Electrical 
Installations Manager (GIEBT) and its protection functions. The device is an 
implementation of a residential electrical distribution panel that performs the 
monitoring of the feeding line’s variables, to evaluate its quality, balance and to 
protect the electrical installation. The aquisition, measurement and control of the 
measured variables is performed by the dsPIC digital signal processor and its 
peripheral devices through signal processing and treatment techniques such as 
the Discrete Fourier Transform and Symmetrical Components. The system 
performs continually the evaluation of the feeding network, sectioning it according 
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to the protection functions’ parameters. Computational level simulation were 
developed in the Matlab software, with the intent of validating the signal 
processing methods idealized and to facilitate the transition to embedded 
hardware, the ultimate goal. 

 
 
Keywords: Residential electrical installations protection, dsPIC 
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TÍTULO: Estudos de desreplicação de extratos orgânicos bioativos, obtidos de 

organismos marinhos do nordeste do Brasil. 

Resumo 

 

O presente plano de trabalho teve como objetivo investigar a composição 
química do extrato butanólico da esponja marinha Agelas dispar, coletada na 
costa litorânea do Nordeste do Brasil, haja vista que o litoral é praticamente 
inexplorado neste aspecto. O estudo foi realizado utilizando-se técnicas 
clássicas de cromatografias (cromatografia em gel de sílica, exclusão molecular, 
CLAE), enquanto que a identificação estrutural dos compostos foi possível 
através da análise de dados de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, 
acoplada a Espectrometria de Massas (CLAE-EM). A análise de dos seus 
espectros de massa, em conjunto com o banco de dados GNPS, possibilitou a 
identificação de duas moléculas bromadas, que devem estar presentes no 
extrato bruto. 

 
 
Palavras-chave: derreplicação; Agelas-dispar; Cromatografia; Espectrometria de 

massas. 

TITLE: Dereplication studies of bioactive organic extracts, collection of marine 

organisms from northeast Brazil. 

Abstract 

 

The present work plan aimed to investigate the chemical composition of the 
butanolic extract of the marine sponge Agelas dispar, collected on the coast of 
Northeast Brazil, given that the coast is practically unexplored in this respect. The 
study was carried out using classical chromatography techniques (silica gel 
chromatography, molecular exclusion, HPLC), while the structural identification 
of the compounds was possible through the analysis of High Performance Liquid 
Chromatography data, coupled with Mass Spectrometry (CLAE-EM). The 
analysis of its mass spectra, together with the GNPS database, made it possible 
to identify two brominated molecules, which must be present in the crude extract. 
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Keywords: dereplication, agelas-dispar, chromatography, mass spectrometry. 
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TÍTULO: A Introdução dos Termos “Minoritários” da Energia Estocada Melhora 

o Fechamento do Balanço de Energia no Bioma Caatinga? 

Resumo 

A equação do Balanço de Energia (BE) expressa a conversão do saldo de 
radiação (Rn) em fluxos de energia e massa entre o dossel e a atmosfera. 
Desprezando a energia armazenada no dossel e a energia utilizada na 
fotossíntese e na respiração, pois representam menos de 2% da radiação 
líquida, especialmente em ambientes com menor densidade de copa e folha, 
como a Caatinga. No entanto, evidências observacionais utilizando o método 
Eddy Covariance indicam que a equação de BE produz um resíduo ou déficit que 
corresponde aos termos metabólicos não medidos, energia armazenada no 
dossel, termos de armazenamento de calor e diferenças entre radiação real e 
fluxos turbulentos versus suas contrapartes medidas (Foken, 2008; Georg et al., 
2016; Gerken et al., 2018; McGloin et al., 2018). Assim, o objetivo desse estudo 
é valiar a viabilidade da introdução dos termos minoritários do calor estocado na 
equação do balanço melhora o fechamento do balanço de energia sobre o Bioma 
Caatinga. As análises dos resultados do presente estudo estão baseadas nas 
estações chuvosa e seca de cada ano, por representarem condições extremas 
de umidade. Então, a inclusão dos termos minoritários melhorou os indicadores 
do fechamento do balanço de energia e o ajuste da regressão ortogonal. Mas 
piorou o intercepto, o termo do fechamento apontado com o ponto de incerteza. 
Neste caso, se as análises considerarem apenas o RBE é recomendável a 
inclusão dos termos mioritários, se incluir a regressão ortogonal é opcional. 
 
Palavras-chave: Balanço energético; radiação solar; fotossíntese. 

TITLE: Does the Introduction of the “Minority” Terms of Stored Energy Improve 

the Closing of the Energy Balance in the Caatinga Biome? 

Abstract 

 

The Energy Balance equation expresses the conversion of the radiation balance 
into energy and mass flows between the canopy and the atmosphere. 
Disregarding the energy stored in the canopy and the energy used in 
photosynthesis and breathing, as they represent less than 2% of liquid radiation, 
especially in environments with lower canopy and leaf density, such as the 
Caatinga. However, observational evidence using the Eddy Covariance method 
indicates that the BE equation produces a residue or deficit that corresponds to 
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unmeasured metabolic terms, energy stored in the canopy, heat storage terms, 
and differences between real radiation and turbulent flows versus their 
counterparts. measures. Thus, the objective of this study is to evaluate the 
feasibility of introducing the minority terms of the stored heat in the balance 
equation improves the closing of the energy balance over the Caatinga Biome. 
The analysis of the results of the present study are based on the rainy and dry 
seasons of each year, as they represent extreme humidity conditions. So, the 
inclusion of minority terms improved the indicators of the closing of the energy 
balance and the adjustment of the orthogonal regression. But the intercept got 
worse, the closing term pointed to the point of uncertainty. In this case, if the 
analyzes consider only the RBE, it is recommended to include the major terms, if 
including the orthogonal regression is optional. 

 
 
Keywords: Energy balance; solar radiation; photosynthesis. 
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TÍTULO: ESTUDO TÉCNICO-ECONOMICO DE UM SISTEMA AUTÔNOMO 

HIBRIDO EÓLICO/SOLAR DE GERAÇÃO DE ENERGIA NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

Entre os sistemas renováveis de energia, os sistemas fotovoltaicos e eólicos se 
caracterizam por serem eficientes no ponto de vista econômico, porém são 
sistemas de caráter intermitente, causando menos rendimento e produção de 
energia. Para reduzir a intermitência da geração de energia, os sistemas híbridos 
que combinam duas ou mais fontes de energia se apresentam como uma 
solução. Logo, este trabalho analisa a viabilidade de um sistema híbrido eólico-
solar autônomo localizado em uma região rural. O software HOMER foi utilizado 
permitindo a modelagem do sistema e otimização econômica baseando-se nos 
dados de irradiação solar e velocidade do vento locais, dados de custos dos 
componentes e pela curva de carga de consumo. O local escolhido foi um 
assentamento rural situado no município de Touros, no estado do Rio Grande do 
Norte. Após as simulações foram realizadas comparações entre os sistemas: 
híbrido eólico-solar, solar e o eólico. Os resultados mostram que entre os 
sistemas, o híbrido se destaca como a configuração com o custo menor em um 
período de 25 anos de vida útil do projeto. 

 
 
Palavras-chave: Sistema Híbrido, Eólico-Solar, Análise Econômica 

TITLE: TECHNICAL-ECONOMIC STUDY OF AN AUTONOMOUS HYBRID 

WIND/PV POWER GENERATION SYSTEM IN THE STATE OF RIO GRANDE 

DO NORTE 

Abstract 

 

Among renewable energy systems, photovoltaic and wind power systems are 
economically efficient, but they are intermittent, causing loss of efficiency and 
power production. To reduce the intermittency of power generation, the solution 
is hybrid systems that combine two or more sources of energy present 
themselves as a solution. Therefore, this work analyzes the viability of an 
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autonomous wind-solar hybrid system located in a rural region. HOMER software 
was used to allow system modeling and economic optimization based on solar 
irradiation data and wind speed, costs of components and the system load curve. 
The chosen place was a rural settlement, located in the district of Touros, in the 
interior of the state of Rio Grande do Norte. After the simulations, comparisons 
were made among three systems: wind-solar hybrid, solar and wind. The results 
showed that among the systems, the hybrid stands out as the lowest 
configuration cost configuration between the systems over a 25-year project 
lifetime. 

 
 
Keywords: Hybrid System, PV-Wind, Economic Analysis 
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TÍTULO: Detectando Fenômenos Estelares Através de Mapas Wavelet 

Resumo 

O estudo da Exoplanetologia representa um dos pilares do esforço humano na 
busca por respostas sobre a origem e evolução de sistemas planetários com 
características para abrigar atividade biológica e, consequentemente, da vida 
como conhecemos. Procurar novos métodos de tratamento e análise de dados 
é um aspecto fundamental, o que não significa dizer que iremos abandonar as 
técnicas antigas. Aperfeiçoar e melhorar a capacidade de tratamento e análise 
através de técnicas antigas também é uma parte crucial do processo de 
desenvolvimento da Exoplanetologia. 
 
Nas fases iniciais dos nossos estudos, o objetivo era aprender a gerar espectros 
de frequências através de transformadas Wavelet visando a uma melhor leitura 
e interpretação do comportamento de curvas de luz estelares, obtidas através da 
fotometria espacial. A análise de periodicidades e do perfil de mapas globais, 
provenientes do uso desse método, ajuda na classificação de curvas de luz para 
assim restringir a busca por diferentes fenômenos, incluindo trânsito planetários, 
erupções e pulsações, apenas em determinadas estrelas onde seria mais 
provável encontrar indícios da existência de planetas orbitando as mesmas. 
 
A partir da classificação de amostras de estrelas a partir das características 
reveladas pelos mapas Wavelet, percebemos que era possível ampliar o 
procedimento para diferentes classes espectrais. Assim, demonstrarei como 
utilizamos os mapas Wavelet para identificar fenômenos em estrelas do tipo 
espectral A e B. 
 
Palavras-chave: Curvas de luz, mapas Wavelet, pulsação, exoplanetas. 

TITLE: Detecting Stellar Physical Phenomena Through Wavelet Map 

Abstract 

The study of Exoplanetology means one of the pillars of human effort in the 
search for answers about the birth and evolution of planetary systems which are 
possible of dwelling biological signals and, consequently, the life as we know. 
Looking for new methods of data processing and analysis is an aspect of this, 
which does not mean that we will abandon the old techniques. Improving the 
ability of old techniques to detect and treat new issues is also a crucial part of the 
development process of Exoplanetology. 
 
In the beginning of our studies, the main point was to learn how to generate 
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spectra’s frequencies through Wavelet transform foreseeing to find better reading 
and interpretation of stellar light curves’ behaviour, obtained through spatial 
photometry. The analysis of this periodicities, simultaneously to the study of the 
global maps’ profile, both derived from this method, helps in the light curves’ 
classification in order to restrict the search for different phenomena, as like 
planetary transits, eruptions and pulsations, to certain group of stars where it 
would be more likely to find existence’s evidences of planets orbiting them. 
 
From the star’s classification through the characteristics revealed by the Wavelet 
maps, we realized that it was possible to expand the procedure to others spectral 
classes. Thus, throughout this work I will demonstrate how we use Wavelet maps 
to identify pulsations and transits in stars of spectral types B and A in the Main 
Sequence. 
 
Keywords: Light curves, Wavelet maps, pulsation, exoplanets. 
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TÍTULO: Planejamento Experimental para otimização do processo de 

degradação fotocatalítica de corantes de impressão pelo compósito TIO2/Perlita 

Expandida 

Resumo 

 

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) são vastamente aplicados na 
remoção de poluentes persistentes e no tratamento de efluentes com alta carga 
orgânica, principalmente quando os métodos convencionais não atingem a 
eficiência necessária. Dentre os mais diversos tipos de POAs, a fotocatálise 
heterogênea vem ganhando destaque em trabalhos na literatura, principalmente 
por meio da aplicação do TiO2 como fotocatalisador, semicondutor bastante 
utilizado na degradação de poluentes. No presente estudo, a descoloração 
fotocatalítica do corante ciano (CC) foi avaliada utilizando um nanocompósito 
contendo TiO2 suportado em perlita expandida (T-PE-0,1 e T-PE-0,3). Com o 
objetivo de otimizar o processo de descoloração do CC, empregou-se um 
planejamento experimental 24 do tipo Delineamento Composto Central (DCC). 
As condições experimentais otimizadas, que possibilitaram uma maior remoção 
de cor do corante foram as seguintes: concentração de 0,08 µL/mL, compósito 
de T-PE-0,3, pH 2 e potência de 18 W. Os testes realizados nas condições 
otimizadas apresentam uma remoção de 100% da cor do CC em 120 minutos. 
Os resultados do custo de energia mostraram que os testes foram viáveis em 
eficiência e economia. O consumo de energia foi de 0,18 kWh/dm3  e o custo 
final foi de 0,12 R$/dm3. 

 
 
Palavras-chave: Corante de impressão. Planejamento experimental. 

Fotocatálise. 

TITLE: Experimental planning for optimization of the photocatalytic degradation 

process of printing dyes by the composite TIO2/Expanded Perlite 

Abstract 

 

Advanced Oxidative Processes (AOPs) are largely related to the removal of 
persistent pollutants and the treatment of effluents with organic loads, especially 
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when conventional methods do not affect the necessary efficiency. Among the 
most diverse types of AOPs, a heterogeneous photocatalysis has been gaining 
prominence in works in the literature, mainly through the application of TiO2 as a 
photocatalyst, a semiconductor widely used in pollutant degradation. In the 
present study, the photocatalytic discoloration of the cyan dye (CD) was 
evaluated using a nanocomposite containing TiO2 supported on expanded perlite 
(T-PE-0.1 and T-PE-0.3). In order to optimize the CC discoloration process, an 
experimental design 24 of the Central Composite Design (DCC) type was used. 
The optimized experimental conditions, which enabled greater color removal of 
the dye, were as follows: 0.08 µL/mL concentration, T-PE-0.3 composite, pH 2 
and 18 W power. optimized conditions with 100% color removal from the CC in 
120 minutes. The results of the independent energy cost that the tests were 
feasible in efficiency and economy. Energy consumption was 0.18 kWh/dm3 and 
the final cost was 0.12 R$/dm3. 

 
 
Keywords: Printing dye. Experimental planning. Photocatalysis. 
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TÍTULO: Estudo de Modelos de Aprendizado de Máquina para o Controle de 

Braço Robótico a partir de Estímulos Visuais 

Resumo 

        Para a execução precisa de qualquer sistema robótico são esperados 
sensoriamento e controle adequados. Entretanto a modelagem cinemática pode 
se tornar uma etapa bastante trabalhosa quando realizada analiticamente. 
Abordagens utilizando redes neurais buscam simplificar este processo mas em 
contrapartida necessitam de quantidade relativamente alta de dados de 
treinamento. O seguinte trabalho explora redes neurais que, de maneira mais 
eficiente, conseguem entregar resultados adequados com menor custo 
computacional. 
 
Palavras-chave: sistema robótico, modelagem cinemática, redes neurais. 

TITLE: Study of Machine Learning Models for Robotic Arm Control from Visual 

Stimuli 

Abstract 

          For the precise execution of any robotic system, adequate sensing and 
control are expected. However, kinematic modeling can become a very laborious 
step when performed analytically. Approaches using neural networks seek to 
simplify this process but in return they need a relatively high amount of training 
data. The following work explores neural networks that, more efficiently, are able 
to deliver adequate results with lower computational. 
 
Keywords: robotic system, kinematic modeling, neural networks. 
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TÍTULO: Análise, normalização e climatologia de dados de riometro em 

Cachoeira Paulista/SP 

Resumo 

A princípio, o trabalho de IC tinha como propósito original a análise do banco de 
dados de propagação de ondas de rádio pela atmosfera terrestre na região 
equatorial, através do instrumento denominado riômetro, instalado no 
CLBI/Parnamirim. Tais ondas de rádio são provenientes, principalmente, do 
núcleo da galáxia (ruído cósmico). Por problemas no equipamento no RN, 
analisamos dados de Cachoeira Paulista/SP. Por meio de softwares 
matemáticos, e seus recursos gráficos, extraímos informações fornecidas pela 
antena sobre atenuação do sinal detectado. Os dados coletados pelo 
equipamento foram registrados em hora universal (dia solar médio). Foi 
necessária a normalização dos dados pela hora sideral (tempo de rotação da 
Terra em relação a uma referência fixa). Realizamos a triagem de períodos 
considerados magneticamente calmos (Kp<2+), com baixa atividade solar 
(F10.7cm < 80 SFU) e, em seguida, a normalização horária dos dados, 
convertendo para hora sideral e, finalmente, geramos a climatologia ionosférica 
da região. Como resultado, a absorção mais intensa foi observada ocorrer no 
equinócio de março, para baixa atividade solar e alto Kp, em torno das 16 LT 
(Local Time) e também para alta atividade solar e baixa atividade magnética, às 
23 LT (equinócios de março e setembro). A menor absorção aconteceu no 
solstício de junho, por volta das 12 e 00 LT com alta atividade solar e magnética. 

 
Palavras-chave: Riômetro. Ionosfera. Ruído Cósmico. Climatologia ionosférica. 

TITLE: Analysis, normalization and climatology of riometer data in Cachoeira 

Paulista/SP 

Abstract 

 

At first, the CI paper had as its original purpose an analysis of the database of 
radio wave propagation through the terrestrial atmosphere in the equatorial 
region, with an instrument called riometer installed at CLBI / Parnamirim. Such 
radio waves come mainly from the nucleus of the galaxy (cosmic noise). Due to 
equipment problems in the RN, we analyzed data from Cachoeira Paulista / SP. 
Using mathematical software and its graphic resources, we extract information 
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provided by the antenna about the attenuation of the detected signal. The data 
collected by the equipment were recorded in universal time (average solar day). 
It was necessary to normalize the data by the sidereal time (Earth rotation time 
with a fixed reference). We carry out the screening of periods considered 
magnetically calm (Kp <2+), with low solar activity (F10.7cm <80 SFU) and then 
the hourly normalization of the data, converting to sidereal time and, finally, we 
generate ionospheric climatology of the region. As a result, the most intense 
absorption was observed at the March equinox, for low solar activity and high Kp, 
around 16 LT (local time) and also for high solar activity and low magnetic activity, 
at 23 LT (March equinoxes) and September). The lowest absorption occurred on 
the June solstice, around 12 and 00 LT with high solar and magnetic activity. 

 
 
Keywords: Riometer. Ionosphere. Cosmic Noise. Ionospheric climatology. 
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TÍTULO: Um Estudo Sobre a Recuperação de Erros da Ferramenta PegParser 

Utilizando Dados Reais 

Resumo 

Neste trabalho, foi feita uma análise da recuperação de erros da ferramenta 
PegParser utilizando dados do projeto Blackbox referentes a usuários que 
utilizam a ferramenta BlueJ para aprender a programar em Java, classificando 
os resultados de forma manual. Além disso, foi feito um estudo sobre a 
possibilidade de adoção de um método de classificação semiautomático através 
do cálculo da distância de Levenshtein, comparando-o com a análise manual. 
 
Palavras-chave: PEG, parser, recuperação de erros, PegParser, Levenshtein, 

Blackbox 

TITLE: A Study About the Error Recovery of PegParser Tool Using Real Data 

Abstract 

In this work, an analysis of the error recovery of the PegParser tool was made 
using data from the Blackbox project for users who use the BlueJ tool to learn to 
program in Java, classifying the results manually. In addition, a study was carried 
out on the possibility of adopting a semi-automatic classification method by 
calculating the Levenshtein distance, comparing it with manual analysis. 
 
Keywords: PEG, parser, error recovery, PegParser, Levenshtein, Blackbox 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Metodologia para Análise de Argilominerais 

Resumo 

5 tipos de argilominerais com suas respectivas características foram analisados 
e caracterizados, sendo eles: bentonita (sendo formado majoritariamente pela 
montmorillonita), caulinita, sepiolita, paligorskita e vermiculita. Esses diferentes 
tipos de materiais foram caracterizados pelas seguintes técnicas: Difratometria 
de Raios-X (DRX), Fluorescência de Raios-X (FRX), Microscopia Eletrônica de 
varredura (MEV), Análise Textural, espectroscopia de infravermelho (FT-IR), 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN), análise termogravimétrica (TG), 
Capacidade de Troca Catiônica (CTC) e quantidade de Carbono Orgânico Total 
(COT). Para as técnicas que foram possíveis fazer até então, obteve-se 
resultados satisfatórios, dentre elas o DRX e Infravermelho. Foram observados 
os resultados e comparado com referências da literatura acerca do assunto. Á 
posterióri , há o interesse em empregar o método de lâmina orientada para 
contribuir na análise desses materiais lamelados, para alcançar o objetivo de 
criar um banco de dados para esses argilominerais e tornar suas análises 
padronizadas e efetivas 
 
Palavras-chave: Argilominerais; DRX; Caracterização; 

TITLE: Development of Methodology for Analysis of Clay Minerals 

Abstract 

5 types of clay minerals with their respective characteristics were analyzed and 
characterized, namely: bentonite (being formed mainly by montmorillonite), 
kaolinite, sepiolite, paligorskite and vermiculite. These different types of materials 
were characterized by the following techniques: X-Ray Diffractometry (XRD), X-
Ray Fluorescence (FRX), Scanning Electron Microscopy (SEM), Textural 
Analysis, Infrared Spectroscopy (FT-IR), Resonance Nuclear Magnetic (NMR), 
thermogravimetric analysis (TG), Cation Exchange Capacity (CTC) and amount 
of Total Organic Carbon (COT). For the techniques that were possible to do until 
then, satisfactory results were obtained, among them the DRX and Infrared. The 
results were observed and compared with references from the literature on the 
subject. For posterióri, there is an interest in employing the blade method oriented 
to contribute to the analysis of these laminated materials, to achieve the objective 
of creating a database for these clay minerals and making their analyzes 
standardized and effective. 
 
Keywords: Clay minerals; XRD; Description; 
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TÍTULO: Avaliação dos processos erosivos na embocadura do Rio Curimataú 

Resumo 

As zonas costeiras são conhecidas por sua grande importância social e 
econômica em boa parte dos continentes. Essas zonas são bastante afetadas 
por efeitos antrópicos, causando um aumento da vulnerabilidade ambiental da 
região, tanto para riscos para a preservação do meio ambiente, tanto para as 
atividades desenvolvidas. Tendo em vista essa vulnerabilidade presente nestas 
áreas, notou-se impactos severos desde 2018 na região da barra do cunhaú, 
que sofreu severos danos erosionais acarretados por uma sensibilidade 
ambiental. Tendo em vista esses danos causados teve a necessidade de utilizar 
ferramentas de Geoprocessamento para quantificar e localizar regiões que 
estavam sendo mais afetadas no estuário do Riu Curimataú. Para tal 
investigação foram utilizadas imagens de Satélite Landsat 8 entre o período de 
Janeiro de 2018 até fevereiro de 2020. Através dessas imagens foi possível 
delimitar as linhas de costa que foram anlisadas utilizando os módulos 
estatísticos do Digital Shoreline Analysis System (DSAS), sendo observados a 
taxa de variação, amplitude e mobilidade da Linha de Praia. 
 
Palavras-chave: Zona Costeira, DSAS, Sensoriamento Remoto 

TITLE: Evaluation of erosive processes at the mouth of the Curimataú River 

Abstract 

Coastal zones are known for their great social and economic importance on most 
continents. These areas are greatly affected by anthropic effects, causing an 
increase in the region's environmental vulnerability, both for risks to the 
preservation of the environment, and for the activities carried out. In view of this 
vulnerability present in these areas, severe impacts have been noted since 2018 
in the region of Barra do Cunhaú, which has suffered severe erosion damage 
caused by environmental sensitivity. In view of these damages caused, it was 
necessary to use Geoprocessing tools to quantify and locate regions that were 
being most affected in the Riu Curimataú estuary. For this investigation, Landsat 
8 satellite images were used from January 2018 to February 2020. Through these 
images it was possible to delimit the coastlines that were analyzed using the 
Digital Shoreline Analysis System (DSAS) statistical modules, being observed 
the rate of variation, breadth and mobility of the Beach Line. 
 
Keywords: Coastal Zone, DSAS, Remote Sensing 
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TÍTULO: Desenvolvimento de software para aplicação de técnicas de estatística 

e redes neurais artificiais para preenchimento de falhas em bases de dados 

meteorológicos 

Resumo 

 

Modelos meteorológicos de previsão de tempo são aplicações matemáticas e/ou 
computacionais com objetivo de melhor compreender o comportamento de 
variáveis atmosféricas e climáticas. No entanto, o relacionamento entre as 
variáveis observadas mostra-se muitas vezes complexo, com aplicabilidade para 
modelos teóricos válida em localizações espaciais muito restritas ou em uma 
curta janela de tempo, o que dificulta a modelagem de sistemas meteorológicos. 
Combinando ferramentas computacionais avançadas como Deep Learning e o 
embasamento teórico em estatística aplicada às séries temporais, torna-se 
possível o desenvolvimento de ferramentas e técnicas complementares aos 
estudos meteorológicos convencionais, configurando-se como uma aplicação da 
Ciência de Dados e da Inteligência Artificial visando a modelagem de problemas 
e identificação de padrões existentes em bases de dados atmosféricas e 
climáticas. Assim, os estudos relativos a este trabalho versam sobre a temática 
da aplicação de técnicas estatísticas e computacionais em bases de dados do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e explora o referencial teórico, os 
principais ensaios e direcionamentos obtidos para a continuidade nesta linha de 
trabalho, bem como revisa também os principais resultados acadêmicos obtidos 
com o referido projeto de iniciação científica. 

 
 
Palavras-chave: Deep Learning; Meteorologia; Séries Temporais; Análise de 

Dados. 

TITLE: Software development for the application of statistical techniques and 

artificial neural networks to handling missing values in meteorological databases 

Abstract 
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Meteorological models of weather forecasting are mathematical and / or 
computational applications in order to better understand the behavior of 
atmospheric and climatic variables. However, the relationship between the 
variables observed is often complex, with applicability for theoretical models valid 
in very restricted spatial locations or in a short window of time, which makes the 
modeling of meteorological systems difficult. Combining advanced computational 
tools such as Deep Learning and the theoretical foundation in statistics applied 
to time series, it becomes possible to develop tools and techniques 
complementary to conventional meteorological studies, configuring itself as an 
application of Data Science and Artificial Intelligence aiming at problem modeling 
and identification of existing patterns in atmospheric and climatic databases. 
Thus, the studies related to this work deal with the theme of the application of 
statistical and computational techniques in databases of the Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) and explores the theoretical framework, the main tests and 
directions obtained for the continuity in this line of work , as well as reviewing the 
main academic results obtained with the referred scientific initiation project. 

 
 
Keywords: Deep Learning; Meteorology; Time Series; Data Analysis. 
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TÍTULO: Filossilicatos miméticos ao talco natural na adsorção de ibuprofeno: 

ação excipiente no incremento da solubilidade do fármaco 

Resumo 

A síntese do filossilicato tipo talco foi trabalhada através do processo sol-gel em 
meio básico utilizando como agente precursor de silício o 3-
aminopropiltrimetoxissilano, o silano usado proporcionou a formação das 
lamelas tetraédricas através da condensação dos grupos metoxi e devido a seu 
grupamento funcional amino (NH2) também agregou um aspecto de 
seletividade, o processo sol-gel também permitiu fazer a substituição do cátion 
metálico do sitio octaédrico que naturalmente é Mg2+ por Ni2+ com a solução 
de NiNO3.6H2O. A comprovação da formação da estrutura do filossilicato do tipo 
talco foi investigada através da difratometria de raios-X que mostrou os picos 
referentes a reflexões características deste tipo de material em torno de 2Ɵ= 60° 
, através da espectroscopia de infravermelho, pode-se confirmar a presença dos 
grupos amino pendentes na estrutura do material, proveniente da fonte de Si 
utilizada em torno de 3100 cm-1 e em 2900 cm-1 os estiramentos da cadeia 
carbônica espaçadora do silano. As modificações foram realizadas para culminar 
na melhor interação da molécula orgânica do fármaco não esteroidal Ibuprofeno 
com o espaço interlamelar do filossilicato no processo de adsorção, onde o 
planejamento fatorial seria usado para otimizar o processo de adsorção do 
fármaco, posteriormente seria feito o estudo da ação excipiente do filossilicato 
com o fármaco adsorvido. 
 
Palavras-chave: Filossilicato, Híbrido, Adsorção, Fármaco, Talco 

TITLE: Phyllosilicates mimetic to natural talc in the adsorption of ibuprofen: 

excipient action in increasing the solubility of the drug 

Abstract 

The synthesis of the talc-like phyllosilicate was performed through the sol-gel 
process in the medium basic using as silicon precursor agent the 3-
aminopropyltrimethoxysilane, the silane used provide the formation of the 
tetrahedral sheets through the condensation of the methoxy groups and due to 
its amino functional groups (NH2) too added an aspect of selectivity, the sol-gel 
process too allowed to replace the metal cation of the octahedral site, that 
naturally is Mg2+ by Ni2+ using an NiNO3.6H2O solution. The proof of the 
formation of the talc-type phyllosilicate structure was investigated through X-ray 
diffraction which showed the peaks related to characteristic reflections of this type 
of material around 2Ɵ = 60 °, through infrared spectroscopy, it Is possible confirm 
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the presence of pending amino groups in the material structure, coming from the 
Si source used this around 3100 cm-1 and at 2900 cm-1 the stretches of the 
silane spacer carbon chain. The modifications were carried out to culminate in a 
better interaction of the organic molecule of the non-steroidal drug Ibuprofen with 
interlayer of the phyllosilicate in the adsorption process, where the factorial 
design would be used to optimize the drug adsorption process, afterwards the 
study of the excipient action does phyllosilicate with the adsorbed drug. 
 
Keywords: Philosilicate, Hybrid, Adsorption, Drug, Talc 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1630 

 

CÓDIGO: ET0825 

AUTOR: PATRYCIA RABELO DE LIMA 

COAUTOR: JOSE HERIBERTO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

COAUTOR: GLAUBER DA ROCHA MEDEIROS 

COAUTOR: CLÉCIO DE ALBUQUERQUE MELO JÚNIOR 

ORIENTADOR: JULIANA DELGADO TINOCO 

 

 

TÍTULO: Influência do pH e tempo de contato na remoção de diclofenaco sódico 

em água por adsorção em carvão ativado pulverizado. 

Resumo 

 

Os contaminantes emergente vêm sendo objeto de pesquisas em diferentes 
áreas científicas. E quando lançados erroneamente no meio ambiente podem 
inferir riscos aos ecossistemas e a saúde humana. Os processos de tratamento 
usualmente empregados para potabilidade de água (estações convencionais), 
não são eficientes na remoção desses contaminantes. A adsorção em carvão 
ativado se apresenta como uma alternativa para remoção destes poluentes. 
Escolheu-se como poluente para análise o diclofenaco sódico (DS) que é um 
composto não-esteroide largamente utilizado e detectados em matrizes 
aquáticas. No mundo, estima-se que um consumo anual dessa substância é de 
940 toneladas. Nesse contexto, o projeto teve por objetivo avaliar a influência da 
variação do pH e do tempo de contato na capacidade de remoção de DS por 
adsorção em carvão ativado pulverizado em processo de batelada. Utilizou-se a 
metodologia de delineamento de composição central com base na interação de 
quatro fatores: concentração de adsorbato, massa de adsorvente, tempo de 
contato e pH. Os dados obtidos indicaram aumento da remoção do DS com 
elevação do pH e aumento do tempo de contato. A condição ótima de adsorção 
foi observada para pH=8, Tc = 35 min, C0 =150mg.L-1 e CAP= 5g.L-1. Para as 
condições apresentadas, o mecanismo de adsorção por interações eletrostáticas 
não foi capaz de explicar o processo de adsorção, nessas condições tanto o DCF 
quanto o CAP apresentam predominância de cargas negativas e, portanto, se 
repelem. 

 
 
Palavras-chave: diclofenaco sódico, adsorção, carvão ativado pulverizado. 

TITLE: Influence of pH and contact time on the removal of sodium diclofenac in 

water by adsorption on pulverized activated carbon. 

Abstract 
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Emerging contaminants being the subject of research in different scientific areas. 
And when erroneously released into the environment, they can infer risks to 
ecosystems and human health. The treatment processes usually used for 
drinking water (conventional stations), are not efficient in removing contaminants. 
An adsorption on activated carbon is an alternative to remove these pollutants. It 
was chosen as a pollutant for the analysis of sodium diclofenac (DS) which is a 
non-steroidal compound widely used and detected in aquatic matrices. 
Worldwide, it is estimated that an annual consumption of this substance is 940 
tons. In this context, the project aimed to evaluate the objective of pH variation 
and contact time in the ability to remove DS by adsorption on activated carbon 
pulverized in a batch process. Use the central composition design methodology 
based on the interaction of four factors: adsorbate concentration, adsorbent 
mass, contact time and pH. The data obtained indicated an increase in DS 
removal with an increase in pH and an increase in contact time. An excellent 
adsorption condition observed for pH = 8, Tc = 35 min, C0 = 150mg.L-1 and CAP 
= 5g.L-1. For the conditions, the adsorption mechanism by electrostatic 
interactions was not able to explain the adsorption process, the conditions in the 
conditions both DCF and CAP present a predominance of negative charges and, 
therefore, repel each other. 
 
Keywords: diclofenac sodium, adsorption, pulverized activated carbon. 
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TÍTULO: Visualização de dados em dashboard voltado para análise de dados 

provenientes de dispositivos de internet das coisas 

Resumo 

 

A forma de como dados são mostrados afeta diretamente na interpretação do 
usuário acerca das informações apresentadas. No contexto de internet das 
coisas (IoT), onde dispositivos são monitorados e controlados a partir dos dados 
que envia, a apresentação dessas informações afeta diretamente a forma de 
como esses dados serão analisados e, por conseguinte, na tomada de decisões 
acerca do gerenciamento dos dispositivos. Neste plano de trabalho é 
apresentado resultados referentes à reformulação de layouts de uma plataforma 
de gerenciamento de dispositivos IoT, com o objetivo de criar interfaces 
responsivas e que apresentem dados de formas intuitivas ao usuário para 
facilitar a análise de dados e a tomada de decisões. 

 
 
Palavras-chave: Internet das Coisas, Indústria 4.0, Visualização de dados 

TITLE: Data visualization on dashboard aimed at analyzing data from IoT devices 

Abstract 

The way in which data is shown directly affects the user's interpretation of the 
information presented. In the context of the internet of things (IoT) where devices 
are monitored and controlled from the data they send, the presentation of this 
information directly affects the way in which that data will be analyzed and, 
therefore, in decision-making about the management of devices. This work plan 
presents results related to the redesign of layouts for an IoT device management 
platform, with the objective of creating responsive interfaces that present data in 
intuitive ways to the user to facilitate data analysis and decision making. 
 
Keywords: Internet of Things, Industry 4.0, Data Visualization 
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TÍTULO: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO PH NO PROCESSO DE ADSORÇAO 

PARA REMOÇÃO DE CORANTE DE EFLUENTE UTILIZANDO CARVÃO 

ATIVADO PRODUZIDO A PARTIR DE RESÍDUO TÊXTIL 

Resumo 

A indústria têxtil vem comprometendo recursos hídricos naturais, agredindo rio e 
lagos com uma elevada carga poluidora oriunda dos processos químicos e 
métodos de tingimento. Utilizam uma variedade de substâncias colorantes, 
compostos que empregam cor a corpos receptores e possuem grande apelo 
ambiental. Desse modo, métodos específicos de tratamento para a remoção de 
colorantes dos efluentes têxteis são empregados, a fim de atingir padrões 
aceitáveis pela legislação vigente na coloração desses efluentes. Um método de 
descoloração de efluente de grande ênfase em estudos, é a adsorção. No 
metodo de adsorção, fatores como as propriedades do adsorvente e do 
adsorvato, temperatura e pH do meio podem influenciar diretamente no 
processo. Portanto, este trabalho analisou a influência do pH no processo de 
adsorção para remoção de resíduos contaminantes de efluentes têxteis. O 
corante sintético Novacron Vermelho-S-B foi usado como adsorbato 
representando nosso contaminante, por enquadrar-se em categorias de 
destaque nesse setor. A partir dos resíduos sólidos têxteis, restos de tecidos, 
sintetizou-se um carvão ativado (CAT) para ser o adsorvente do processo, testes 
com diferentes faixas de pHs e comparativos com o carvão ativado comercial 
(CAC) foram realizados afim de analisar a influência do pH na adsorção. Ambos 
os carvões apresentaram maior percentual de remoção em pH ácido (39,10% e 
56,15% para o CAT e CAC, respectivamente) quando comparados com os 
resultados em pH neutro e básico. 

 
Palavras-chave: efluente têxtil, pH, adsorção, carvão ativado 

TITLE: STUDY OF THE INFLUENCE OF PH IN THE ADSORPTION PROCESS 

FOR EFFLUENT DYE REMOVAL USING ACTIVATED CARBON PRODUCED 

FROM TEXTILE WASTE 

Abstract 

The textile industry has been compromising natural water resources, attacking 
rivers and lakes with a high polluting load arising from chemical processes and 
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dyeing methods. They use a variety of coloring substances, compounds that use 
color in recipient bodies and have great environmental appeal. In this way, 
specific treatment methods for the removal of dyes from textile effluents are 
employed, in order to reach standards acceptable by the current legislation in the 
coloring of these effluents. A method of discoloration of effluent of great emphasis 
in studies, is adsorption. In the adsorption method, factors such as adsorbent and 
adsorbent properties, temperature and pH of the medium can directly influence 
the process. Therefore, this work analyzed the influence of pH in the adsorption 
process to remove contaminating residues from textile effluents. The synthetic 
dye Novacron Red-S-B was used as an adsorbate representing our contaminant, 
as it falls into prominent categories in this sector. From the solid textile residues, 
remains of fabrics, an activated carbon (CAT) was synthesized to be the 
adsorbent of the process, tests with different pH ranges and comparisons with 
commercial activated carbon (CAC) were carried out in order to analyze the 
influence of adsorption pH. Both coals showed a higher percentage of removal in 
acidic pH (39.10% and 56.15% for CAT and CAC, respectively) when compared 
to the results in neutral and basic pH. 

 
Keywords: textile effluent, pH, adsorption, activated carbon 
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TÍTULO: ANÁLISE DO SISTEMA VIÁRIO COMO UM FATOR ATRATIVO PARA 

A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DA CIDADE DE NATAL NO PERÍODO DE 1979 A 

2019 

Resumo 

Nas últimas décadas, a produção imobiliária brasileira assumiu papel de 
destaque como um dos principais agentes transformadores do espaço urbano. 
Percebe-se com isso, a grande influência que esse setor gera na infraestrutura 
de uma região, oferecendo algumas variáveis que podem valorizar os 
empreendimentos e proporcionando qualidade de vida nas áreas urbanas. Como 
uma dessas principais variáveis destaca-se a acessibilidade urbana, uma vez 
que caracteriza o grande desafio das metrópoles do país. O município de Natal 
apresenta sinais de insustentabilidade no que diz respeito à acessibilidade, 
ocasionados principalmente por um acelerado crescimento populacional e 
segregação socioespacial. Desta forma, nota-se que, com os prejuízos gerados 
na dinâmica econômica e social do espaço urbano, a implantação de 
empreendimentos no entorno das principais vias urbanas passou a ser um 
importante diferencial no valor das unidades habitacionais. Com o amplo 
levantamento e caracterização da produção imobiliária que a capital potiguar 
dispõe, foi feita uma análise de sua base de dados, correlacionando o processo 
de atração do mercado imobiliário e o sistema viário da cidade. Sendo assim, 
além de determinar quais as consequências desse processo para o esgotamento 
da infraestrutura urbana, a pesquisa também contribui para o entendimento das 
estratégias dos promotores imobiliários na distribuição espacial dos 
empreendimentos e na captura de externalidades de vizinhança que valorizam 
os imóveis. 
 
Palavras-chave: Mercado Imobiliário. Sistema Viário. Infraestrutura. 

Urbanização. 

TITLE: ANALISIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ROAD SYSTEM 

AND THE REAL ESTATE PRODUCTION OF NATAL IN THE PERIOD OF 1979 

TO 2019 

Abstract 

In the last decades, Brazilian real estate production has assumed a prominent 
role as one of the main transforming agents of urban space. This shows the great 
influence that real estate generates on the infrastructure of an area, bringing 
some variables that can increase the value of local business and providing quality 
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of life in urban zones. Urban accessibility stands as one of these main variables, 
since it is a great challenge for the larger cities of the country. The municipality of 
Natal, Rio Grande do Norte’s capital, shows signs of unsustainability regarding 
accessibility, caused mainly by accelerated population growth and socio-spatial 
segregation along the last decades. Thus, it is perceivable that the losses 
generated in the economic and social dynamics of the urban space make the 
implementation of projects around of the main urban roads an important 
differential to be added to the value of the housing units put to sale. With 
extensive survey and characterization of the real estate production in Natal, was 
made an analysis of its database, relating the process of attraction of the real 
estate market and the city's road system. Thus, in addition to determine the 
consequences of this process to the exhaustion of urban infrastructure, the 
research also contributes to the understanding of strategies of the real estate 
developers in relation to the spatial distribution of the projects and in the capture 
of neighborhood externalities that value the realty. 
 
Keywords: Real Estate Production. Road System. Infrastructure. Urbanization. 
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TÍTULO: ANÁLISE ECONÔMICA CONSIDERANDO INCERTEZAS DO PREÇO 

E CÂMBIO NA INDUSTRIA DE PETRÓLEO 

Resumo 

A indústria de petróleo está sob direto impacto de uma série de incertezas de 
cunho técnico, tecnológico, econômico, entre outros. Este trabalho foca no 
aspecto econômico da incerteza envolvendo um projeto de desenvolvimento e 
produção, especificamente, no que tange a expectativa de oscilação cambial do 
Dólar, moeda de negociação internacional de barris de petróleo, em relação ao 
Real, assim como a incerteza relacionada aos preços do petróleo e sua oscilação 
no mercado internacional. O governo federal e os estaduais usam para calcular 
a participação que recebem da produção de campos de petróleo um conceito 
chamado preço de referência do petróleo. O cálculo desse preço leva em conta 
as duas variáveis incertas, preço e câmbio, que estão no atual cenário com 
altíssima volatilidade. O estudo encontrasse em fase de desenvolvimento e ao 
longo do projeto será aplicado um modelo de opções reais com duas variáveis 
estocásticas em uma situação de expectativa de incerteza cambial e de 
mercado. 

 
Palavras-chave: Avaliação econômica. Oscilação cambial. Opções reais. 

TITLE: ECONOMIC ANALYSIS CONSIDERING PRICE AND EXCHANGE 

UNCERTAINTIES IN THE OIL INDUSTRY 

Abstract 

The oil industry is directly impacted by a series of uncertainties of a technical, 
technological, economic nature, among others. This paper focuses on the 
economic aspect of the uncertainty involving a development and production 
project, specifically, with regard to the expectation of the exchange rate oscillation 
of the Dollar, the international trading currency for barrels of oil, in relation to the 
Real, as well as the uncertainty related to prices of oil and its oscillation in the 
international market. The federal government and the states use to calculate the 
share they receive from the production of oil fields a concept called the reference 
price of oil. The calculation of this price takes into account the two uncertain 
variables, price and exchange rate, which are in the current scenario with 
extremely high volatility. 
The study was in the development phase and throughout the project a model of 
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real options with two stochastic variables will be applied in a situation of 
expectation of exchange and market uncertainty. 

 

  

 
Keywords: Economic evaluation. Exchange rate fluctuation. Real options. 
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TÍTULO: Projeto de Blocos Sobre Estacas Considerando os Parâmetros de 

Resistência das Bielas e Regiões Nodais 

Resumo 

Blocos sobre estacas do tipo rígidos são elementos estruturais responsáveis por 
transmitir as cargas da superestrutura para as fundações profundas. Apesar de 
sua importância e de sua ampla utilização, não existem referências normativas 
nacionais que abordem todos os aspectos de dimensionamento dessas 
estruturas. Além disso, as referências disponíveis trazem procedimentos de 
cálculo divergentes para dimensionamento e verificação dos esforços atuantes 
nos blocos sobre estacas. Com isso, este trabalho busca estabelecer uma 
sistematização desses processos de cálculo, buscando a elaboração de um 
aplicativo computacional em que o usuário consiga ter acesso aos diferentes 
resultados e estabeleça, seguindo critérios de segurança, aqueles que julgar 
necessários. A metodologia empregada resultou, inicialmente, no 
desenvolvimento de um aplicativo para dimensionamento e detalhamento de 
blocos chamado de “PILECAPSbr – Calculadora para Blocos sobre Estacas”, 
que conta com funções que tornam seu emprego interessante para realização 
de projetos. A meta é aplicar a mesma metodologia e expandir o aplicativo para 
o dimensionamento dos blocos sobre duas, três, quatro, seis estacas, dentre 
outros. 
 
Palavras-chave: Blocos sobres estacas, dimensionamento, concreto armado, 

programação. 

TITLE: Pile Caps Design Considering Connecting Rod and Nodal Regions 

Strength Parameters 

Abstract 

Rigid pile caps are structural elements responsible for transmitting the loads from 
the superstructure to the deep type foundations. Despite its importance and its 
wide use, there are no national code that sets requirements for all aspects of 
dimensioning these structures. In addition, the available technical references 
provide divergent calculation procedures for dimensioning and verifying the 
efforts acting on the pile caps. By the exposed, this work seeks to systematize 
these calculation processes, to make possible the development of a calculation 
tool in which the user can access the different results and establish, following 
criteria of security, according his necessity. The methodology employed resulted 
in an application for dimensioning and detailing pile caps (called PILECAPSbr), 
which has functions that make its use interesting for carrying out projects. The 
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goal is to apply the same methodology described here to expand the application 
for dimensioning pile caps for two, three, four, six piles, among others. 
 
Keywords: Pile caps, dimensioning, reinforced concrete, programing. 
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TÍTULO: Previsão de radiação solar a partir de dados meteorológicos com 

modelo de aprendizagem profunda 

Resumo 

O enorme avanço científico e tecnológico dos últimos anos permitiu que 
produção de energia solar se tornasse cada vez mais eficiente e acessível. Como 
consequência disso, os custos de instalação de painéis solares foram 
drasticamente reduzidos, e um número muito maior de residências e edifícios 
passaram a produzir energia dessa forma. Entretanto, o fato desse tipo de 
geração ser altamente intermitente e não controlável provou-se um desafio para 
as concessionárias de energia, visto que estas precisam a todo momento buscar 
igualar a produção de energia ao seu consumo. O objetivo deste artigo é propor 
uma metodologia que utiliza dados meteorológicos para estimar a radiação solar 
futura, ajudando, dessa forma, a integração da produção de energia solar à rede 
elétrica. Para isso, neste artigo, modelos estatísticos tradicionais são 
comparados à técnicas modernas de aprendizagem profunda para identificar 
qual é a forma mais indicada de realizar tal previsão. 
 
Palavras-chave: Energia solar, modelagem preditiva, aprendizagem profunda. 

TITLE: Solar radiation forecast from weather data with deep learning model 

Abstract 

The enormous scientific and technological advances of the last years have 
allowed the production of solar energy to become increasingly efficient and 
accessible. As a consequence, the costs of installing solar panels have been 
drastically reduced, and a much larger number of homes and buildings have 
started to produce energy in this way. However, the fact that this type of 
generation is highly intermittent and uncontrollable has proved to be a challenge 
for energy suppliers, as they must constantly seek to match energy production to 
consumption.. The purpose of this article is to propose a methodology that uses 
meteorological data to estimate future solar radiation, thus helping the integration 
of solar energy production into the electricity grid. For this, in this article, 
traditional statistical models are compared to modern techniques of deep learning 
to identify which is the most suitable way to make such a forecast.  
 
Keywords: Solar energy, predictive modeling, deep learning. 
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TÍTULO: Estudos de Equações Diferenciais em Sistemas de Competição 

Aparente 

Resumo 

Sistemas de competição populacionais, apesar de serem afetados por diversos 
fatores externos, podem ser modelados por leis matemáticas muito bem 
definidas. Um bom caminho para entender esses sistemas de competição 
populacional é a análise e estudo das equações obtidas para esses modelos, 
por meio de mudanças de entradas e/ou parâmetros. Nesse trabalho, serão 
estudadas equações que descrevem a dependência do comportamento de 
espécies em competição no mesmo habitat, que podem ser validadas por 
exemplos biológicos já observados na prática. Ao analisar um modelo com três 
espécies sem nenhuma difusão, obtemos uma série de pontos de estabilidade 
que ajudam a analisar como as taxas de competição intraespecíficas e 
interespecíficas influenciam a organização final do sistema. Adicionalmente, a 
análise da equação com difusão não-padrão mostra uma dependência direta da 
nitidez da dispersão do sistema com a densidade de cada espécie. 
 
Palavras-chave: Dinâmica de populações. Presa-Predador. Simulações 

numéricas. 

TITLE: Studies of Differential Equations in Apparent Competition Systems 

Abstract 

Populational competition systems, despite being affected by several external 
factors, are modeled by well-defined mathematical laws. The analysis and study 
of the equations obtained from these models through changes in inputs and 
parameters, is a good way to understand these population competition systems. 
In this paper, will be studied equations which describe the dependence of the 
behavior of species in competition sharing the same habitat, validated by 
biological examples of them already happening in practice. When analyzing a 
model with three species with no diffusion, we obtain a series of stability points 
that dictate how the intraspecific and interspecific competition rates affects the 
system final organization. Additionally, the analysis of the equation with density-
dependent diffusion shows a direct dependence on the force of dispersion of the 
system with the density of each species. 
 
Keywords: Population dynamics. Predator-prey. Numerical simulations. 
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TÍTULO: Modelagem Matemática e Computacional da Injeção de Polímeros em 

Meios Porosos. 

Resumo 

 

Essa pesquisa teve o objetivo de simular numericamente o acoplamento entre 
os fenômenos hidrodinâmicos e transporte de solutos em meios porosos. O 
modelo matemático baseado em equações diferenciais parciais não lineares, 
possibilitou descrever o acoplamento entre o movimento de fluidos e transporte 
de solutos em meios porosos. Inicialmente como bolsista do projeto de iniciação 
científica, cursei a disciplina de graduação métodos numéricos I (MAT1527). 
Além disso, tive aulas como ouvinte em disciplinas da pós graduação, tais como 
métodos numéricos para equações diferenciais (MAE0025). As disciplinas se 
justificam pelo fato de estarmos lidando com tópicos de disciplinas que não são 
comumente contemplados nas disciplinas da graduação, desse modo, tais 
disciplinas serviram como um nivelamento para posteriormente, iniciarmos uma 
segunda etapa da pesquisa. Durante a vigência da bolsa de iniciação científica, 
fui confrontada com ferramentas computacionais de grande importância para o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa. Dentre as quais, destaco o software 
matemático matlab, o software de geração de malhas gmsh e o software de 
visualização paraview. Além disso, aprendi algumas ferramentas da linguagem 
de programação Fortran 90. Com o auxílio do Gmsh aprendemos como gerar 
malhas em 2D e 3D que são incorporadas ao simulador numérico desenvolvido 
pelo grupo de pesquisa do Prof. Sidarta Lima e Adriano dos Santos, baseado no 
método dos elementos finitos e volumes finitos. 

 
 
Palavras-chave: Modelagem matemática; Métodos Numéricos; Equações 
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TITLE: Mathematical and Computational Modeling of Polymer Injection in Porous 

Media. 

Abstract 
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This research aimed to numerically simulate the coupling between hydrodynamic 
phenomena and solute transport in porous media. The mathematical model 
based on non-linear partial differential equations, made it possible to describe the 
coupling between fluid movement and solute transport in porous media. Initially 
as a fellow in the scientific initiation project, I took the undergraduate course in 
numerical methods I (MAT1527). In addition, I took classes as a listener in 
graduate courses, such as numerical methods for differential equations 
(MAE0025). The disciplines are justified by the fact that we are dealing with topics 
of disciplines that are not commonly contemplated in undergraduate disciplines, 
thus, these disciplines served as a leveling off for later, to start a second stage of 
the research. During the term of the scientific initiation scholarship, I was 
confronted with computational tools of great importance for the development of 
the research project. Among which, I highlight the matlab mathematical software, 
the gmsh meshing software and the paraview visualization software. In addition, 
I learned some tools of the Fortran 90 programming language. With the help of 
Gmsh we learned how to generate meshes in 2D and 3D that are incorporated 
into the numerical simulator developed by Prof. Sidarta Lima and Adriano dos 
Santos, based on the finite element and finite volume method. 

 
 
Keywords: Mathematical modeling; Numerical methods; Differential Equations 
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TÍTULO: Uma metodologia orientada a dados sociodemográficos para predição 

de preços do Uber X 

Resumo 

O avançado processo de urbanização e desenvolvimento tecnológico possibilita 
a busca por novas formas de avaliar a qualidade de vida no meio urbano. 
Pesquisas na área e que utilizam a Uber como fonte de dados apontam que o 
tempo de espera do serviço pode se relacionar com características 
socioeconômicas das cidades. A fim de se testar a hipótese de que a precificação 
da Uber relaciona-se às características socioeconômicas dos lugares de 
embarque do serviço, este trabalho realiza um estudo para a cidade de Natal no 
Rio Grande do Norte e que representa uma área do Nordeste em que há uma 
demanda reprimida por transporte público de qualidade. Para atender esse 
objetivo, foram coletados dados de preços dos serviços do Uber X para essa 
localidade durante todo o ano de 2018, além de dados socioeconômicos 
agregados a nível de Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) fornecidos 
pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Como metodologia, 
empregou-se técnicas de aprendizagem de máquina para a criação de modelos 
de regressão orientados à dados. Análises de regressão sobre esses modelos 
revelaram que as características socioeconômicas da cidade de Natal se 
relacionam com os dados de preço do Uber X. 
 
Palavras-chave: Uber, Ciência de Dados, Análise Preditiva, Indicadores 

Socioeconômicos 

TITLE: A methodology oriented to sociodemographic data to predict Uber X 

prices 

Abstract 

The urbanization process and the technological development encourages the 
search for new ways of mensure the urban quality of life. Researches in this field 
with Uber as data source suggest that Uber waiting time is related to 
socioeconomic characteristics of the cities. With the aim of verify if Uber price is 
related to socioeconomic characteristics of pickup location as well, this work 
study the city of Natal in Rio Grande do Norte and that represent a place where 
there's a pent-up demand for good quality public transportation. To complete this 
goal, was collected price data from Uber X service for this city during all 2018 
year, besides socioeconomic data aggregated at Human Development Unities 
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(HDUs) level provided by Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. As 
methodology was used machine learning techniques to create data oriented 
regression models. Regression analysis over these models revealed that 
socioeconomic characteristics of Natal is related to Uber X price data. 
 
Keywords: Uber, Data Science, Predictive Analytics, Socioeconomic Indicators 
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TÍTULO: Sistemas ferromagnéticos com temperatura de Curie controlado para 

aplicações biomédicas 

Resumo 

A nanotecnologia tem se apresentado promissora no desenvolvimento de novos 
e eficazes tratamentos para aplicações biomédicas. Devido essa diversidade de 
aplicabilidade, tem-se tornado importante obter a compressão e o controle das 
propriedades estruturais, morfológicas, magnéticas e térmicas destes sistemas. 
Neste projeto, expõe-se um estudo experimental da síntese e caracterização 
estrutural e magnética de nanopartículas ferromagnéticas das ligas de níquel e 
cobre com composição Ni70Cu30 e Ni55Cu45. As amostras foram produzidas a 
partir do método sol-gel, com a utilização da gelatina, que permite a retenção 
das nanopartículas nos seus poros, foram calcinadas na presença de ar e 
reduzidas quimicamente na presença de gás hidrogênio e em elevada 
temperatura. A caracterização estrutural através da difração de raios-X mostrou 
tamanhos de cristalitos variantes de 29 até 61 nm e apresentaram picos 
relacionados com a liga CuxNi(1-x). A caracterização magnética de uma das 
amostras, por meio de medidas M-T, apresentou bloqueio térmico em torno de 
60K. As amostras apresentaram temperatura de Curie-Weiss de 217 e 253 K 
para as amostras Ni55Cu45 e Ni70Cu30, respectivamente. As medidas M-H em 
300 K mostraram uma magnetização de saturação menor para a amostra 
Ni55Cu45, esse resultado está de acordo com a baixa concentrações de níquel 
nessa amostra. 
 
Palavras-chave: Nanopartículas. Níquel. Cobre. Gelatina. Sol-gel. Magnetismo. 

TITLE: The CuxNi(1-x) alloy as a theranostic system for biomedical applications 

Abstract 

The nanotechnology has greatly contributed to major advances in several 
emerging technologies mainly in biomedical treatments. Due to its wide range of 
applications, it is important to obtain a good compression of the structural, 
morphological, magnetic and thermal properties of these systems. In this project, 
an experimental study on the synthesis and physical characterization of 
ferromagnetic nanoparticles of Ni-Cu alloy is presented. The samples were 
produced using the sol-gel method, using gelatin. Structural characterization 
through X-ray diffraction showed a single phase of Ni-Cu alloys with crystallite 
sizes ranging from 29 to 62 nm. The magnetic characterizations showed Curie-
Weiss temperatures of 217 and 253 K for samples Ni55Cu45 and Ni70Cu30, 
respectively. The M-H measurements showed a smaller saturation magnetization 
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for sample Ni55Cu45, these results are in close agreement with the amount of Ni 
in the alloys. 
 
Keywords: Nanoparticles. Nickel. Copper. Gelatine. Sol-gel. Curie Point. 
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TÍTULO: Propriedades fotoluminescentes do SrMoO4: Tb, Sm obtido pelo 

método sonoquímico. 

Resumo 

Uma série SrMoO 4 co-dopada com Tb 3+ e Sm 3+ foi preparada com sucesso 
pelo método sonoquímico. As partículas foram caracterizadas por difração de 
raios-X, espectroscopia Raman, microscopia eletrônica de varredura com 
canhão de emissão de campo, espectroscopia UV-Vis e fotoluminescência. 
Mudanças nas morfologias SrMoO 4 : Tb 3+ , Sm 3+ foram observadas a partir 
de um crescimento ordenado das partículas. O mecanismo de crescimento de 
partículas foi proposto, indicando uma evolução hierárquica de SrMoO 4 : Tb 3+ 
, Sm 3+morfologias. As mudanças nas emissões foram avaliadas pelo efeito dos 
dopantes e suas concentrações. As emissões foram observadas em branco, 
verde e laranja de acordo com a composição química das amostras. As amostras 
SrMoO 4 e SrMoO 4 : 1% Sm apresentaram excelentes resultados para CRI 
(79%) e LE (> 310 lm / W opt ), indicando um material com potencial para 
emissão eficiente de luz branca. 
 
Palavras-chave: fotoluminescencia; terras raras; sonoquimica. 

TITLE: Photoluminescent properties of SrMoO4: Tb, Sm obtained by the 

sonochemical method. 

Abstract 

A SrMoO4 series co-doped with Tb3+ and Sm3+ was successfully prepared by 
the sonochemical method. The particles were characterized by X-ray diffraction, 
Raman spectroscopy, field emission gun scanning electron microscopy, UV–Vis 
spectroscopy and photoluminescence. Changes in SrMoO4: Tb3+, Sm3+ 
morphologies were observed from an orderly growth of the particles. The 
mechanism of particle growth was proposed, indicating a hierarchical evolution 
of SrMoO4: Tb3+, Sm3+ morphologies. The changes in emissions were 
evaluated by the effect of the dopants and their concentrations. Emissions were 
observed in white, green and orange according to the chemical composition of 
the samples. The SrMoO4 and SrMoO4: 1% Sm samples showed excellent 
results for CRI (79%) and LE (> 310 lm/Wopt), thus indicating a material with 
potential for efficient white light emission. 
 
Keywords: photoluminescence; rare Lands; sonochemical. 
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TÍTULO: Estudo de Aprendizado de Máquina para Imitação do Comportamento 

de Dirigir 

Resumo 

O uso de robôs autônomos tem se tornado cada vez mais imprescindível na 
modernidade, seja para atividades do cotidiano, como a limpeza doméstica, a 
outras específicas, por exemplo, pesquisa em ambientes extremos, como o 
fundo do mar, florestas densas etc. Nesse pretexto, almejou-se desenvolver uma 
aplicação própria de dois algoritmos de Aprendizado de Máquina, sendo eles o 
Support Vector Machine (SVM) e Self-organizing Maps (SOM), para controle 
autônomo do robô Turtlebot2. Ele foi capaz de percorrer o ambiente 
autonomamente de forma satisfatória, apresentando um comportamento ruidoso 
nos momentos de curvas, o que pode ser solucionado a partir de mais capturas 
de dados nessa circunstância. 
 
Palavras-chave: Robótica. Aprendizado de Máquina. Turtlebot2. 

TITLE: Machine Learning study for Driving Behavior Reproduction 

Abstract 

The use of autonomous robots has become increasingly essential in modern 
times, whether for everyday activities, such as domestic cleaning, or for specific 
ones, like a research in extreme environments, such as the seabed, dense 
forests, etc. In this pretext, it was aimed to develop our own application of two 
Machine Learning algorithms, using Support Vector Machine (SVM) and Self-
organizing Maps (SOM), for autonomous control of the Turtlebot2 robot. It was 
able to navigate the environment autonomously in a satisfactory way, presenting 
a noisy behavior in the moments of curves, which can be solved from more data 
captures in this circumstance. 
 
Keywords: Robotics. Machine Learning. Turtlebot2. 
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TÍTULO: Síntese e caracterização de grafeno produzido em laboratório 

Resumo 

Objeto de estudo do ganhador do Nobel de Física de 2010, o grafeno é 
considerado o material do século por muitos pesquisadores. Nessa perspectiva, 
o grafeno Possui características que chamam atenção, como por exemplo: 
Material que apresenta o maior módulo de Young, condutividade térmica maior 
que a prata, condutividade elétrica superior ao cobre, e pode gerar materiais 
superflexíveis quando adicionado em polímero. Nesse viés, para a realização da 
síntese do óxido de grafeno reduzido (rGO), foi adotado o método de esfoliação 
química, devido apresentar alguns pontos positivos, tais como: custo/benefício, 
aplicação em larga escala, entre outros. Por fim, foi realizado a caracterização 
do material, tendo sido adotado métodos de análise da composição, morfologia 
e estrutura do material, fazendo-se análises com difração de raios-x, 
espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), bem como 
Fluorescência de Raios-x, sendo obtido resultados compatíveis com a literatura, 
o qual pode determinar êxito na síntese do rGO, posto isso, futuramente destinar 
uma aplicação tecnológica do material obtido. 
 
Palavras-chave: SÍNTESE; ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO; ESFOLIAÇÃO 

QUÍMICA; CARACTERIZAÇÃO 

TITLE: Synthesis and characterization of graphene produced in the laboratory 

Abstract 

The object of study by the 2010 Nobel Prize winner in physics, graphene is 
considered the material of the century by many researchers. In this perspective, 
graphene has characteristics that draw attention, for example: Material that has 
the largest Young's modulus, thermal conductivity greater than silver, electrical 
conductivity higher than copper, and can generate super-flexible materials when 
added in polymer. In this bias, for the synthesis of reduced graphene oxide (rGO), 
the chemical exfoliation method was adopted, due to its positive aspects, such 
as: cost / benefit, large-scale application, among others. Finally, the 
characterization of the material was carried out, using methods of analysis of the 
composition, morphology and structure of the material, making analyzes with X-
ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), as well as 
Fluorescence of X-rays, obtaining results compatible with the literature, which 
can determine success in the synthesis of rGO, having said that, in the future, 
destine a technological application of the obtained material. 
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Keywords: SYNTHESIS;REDUCED GRAPHEN OXIDE;CHEMICAL 

EXFOLIATION;CHARACTERIZETION 
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TÍTULO: Avaliação da espessura da Camada de Nitreto de Titânio depositada 

por plasma na vida útil de Fresas SAE M2 

Resumo 

 

A nitretação a plasma tem como objetivo aumentar a resistência das ferramentas 
e reduzir as chances de aderência do material usinado na ferramenta. Assim, 
este trabalho teve início dando continuidade a um trabalho anterior, visando 
analisar a relação da espessura da camada nitretada com o desempenho da 
ferramenta nos testes. Com isso, três fresas de topo foram tratadas a plasma 
com uma técnica chamada Nitretação a Plasma em Gaiola Catódica, onde o 
único parâmetro variado foi a temperatura, 350ºC, 400ºC e 450ºC, 
posteriormente sendo feita uma deposição de um filme de TiN sobre a tratada á 
400ºC. Para análise das ferramentas foram feitas indentações de microdureza 
mostrando que a fresa tratada a 350ºC apresentava a maior dureza, 
provavelmente sendo a mais frágil e apresentando pior desempenho, sendo 
verificado somente após o ensaio de vida útil na fresadora ainda em andamento. 

 
 
Palavras-chave: Fresa, nitretação e tratamento. 

TITLE: ASSESSMENT OF TITANIUM NITRIDE LAYER DEPOSITED BY 

PLASMA IN END MILL CUTTERS 

Abstract 

 

Plasma nitriding aims to increase the resistance of the tools and reduce the 
chances of adherence of the material machined on the tool. So, this work started 
by continuing a previous work, aiming to analyze the relationship between the 
thickness of the nitrided layer and the performance of the tool in the tests. 
Thereby, three end mills were treated with plasma with a technique called Plasma 
Nitriding in Cathodic Cage, where the only variable parameter was the 
temperature, 350ºC, 400ºC e 450ºC, later, a deposition of a TiN film was made 
on the treated at 400ºC. For the analysis of the tools, indentations of 
microhardness were made showing that the cutter treated at 350ºC presented 
the highest hardness, probably being the most fragile and presenting the worst 
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performance, being verified only after the life test on the milling machine still in 
progress. 

 
 
Keywords: Milling cutter, nitriding e treatment. 
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TÍTULO: Integração de dados na interface continente-oceano para estudos de 

erosão e transporte de sedimentos 

Resumo 

Para compreensão dos processos de erosão e transferência de sedimentos, em 
uma interface continente-oceano, foram utilizados neste estudo cinco 
testemunhos, coletados em canal de maré na região de Araioses (4) eTutóia (1), 
no Delta do Parnaíba, localizado entre os estados do Piauí e Maranhão. Os 
testemunhos foram coletados através de duas metodologias: vibracore e 
pushcore. A primeira etapa de análise laboratorial consistiu na observação e 
anotação das características sedimentares presentes no testemunho, tais como: 
cor, textura, presença/ausência de material orgânico e ocorrência de estruturas 
sedimentares. A quantificação do teor de carbonato e a analise granulometrica 
foram realizadas no Laboratório de Sedimentologia do Setor de Estudos 
Ambientais do Museu Câmara Cascudo (UFRN). Os resultados obtidos 
mostraram que nos testemunhos VC17031301, VC17031303 e PC17031304 a 
granulometria predominante está na fração silte/argila, havendo presença de 
material orgânico, como: folhas, raízes e fragmentos de galhos de plantas. O teor 
de carbonato varia entre os testemunhos e sua profundidade, podendo ir de 1,9 
a 10%. Nos outros testemunhos (PC17031302 e VC17031103) a granulometria 
predominante é a fração areia fina, há presença de material orgânico tais como: 
raízes e folhas de plantas. O teor de carbonato vai de 3,5 a 7,5%. 
 
Palavras-chave: Análise Sedimentar. Testemunhos. Delta do Rio Parnaíba. 

TITLE: Integration of data in the continent-ocean interface for studies of erosion 

and sediment transport. 

Abstract 

To understand the processes of erosion and sediment transfer, in a continent-
ocean interface, five cores were used in this study, collected in a tidal channel in 
the region of Araioses (4) and Tutóia (1), in the Parnaíba Delta, located between 
the states of Piauí and Maranhão. The cores were collected using two 
methodologies: vibracore and pushcore. The first stage of laboratory analysis 
consisted of observing and annotating the sedimentary characteristics present in 
the core, such as: color, texture, presence / absence of organic material and 
occurrence of sedimentary structures. Quantification of carbonate content and 
granulometric analysis were carried out at the Sedimentology Laboratory of the 
Environmental Studies Sector at the Câmara Cascudo Museum (UFRN). The 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1656 

 

results sought that in the cores VC17031301, VC17031303 and PC17031304 the 
predominant granulometry is in the silt / clay fraction, with the presence of organic 
material, such as: leaves, roots and fragments of plant branches. The carbonate 
content varies between the knowledge and its depth, ranging from 1.9 to 10%. In 
the other cores (PC17031302 and VC17031103) the predominant granulometry 
is the fine sand fraction, there is the presence of organic material such as: roots 
and leaves of plants. The carbonate content ranges from 3.5 to 7.5%. 
 
Keywords: Sedimentary Analysis. Cores. Delta of the Parnaíba River. 
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TÍTULO: Projeto de controladores não-lineares usando otimização bilinear e 

linguagem AMPL 

Resumo 

 

O projeto desenvolvido e descrito neste relatório é intitulado “Projeto de 
controladores não-lineares usando otimização bilinear e linguagem AMPL” que 
consiste na utilização da linguagem de programação AMPL o desenvolvimento 
de programas referentes a projetos de controladores não lineares para sistemas 
não lineares contendo restrições, estes sistemas foram representados pela 
modelagem Fuzzy Takagi-Sugeno (Fuzzy T-S) (Takagi e Sugeno, 1985). Nesse 
contexto, os Conjuntos Invariantes podem ser usados para este projeto de 
controladores sob restrições, então, o objetivo é buscar a proposição de métodos 
que resolvam o problema de controle não-linear sob restrições de forma 
integrada, ou seja, calculando simultaneamente o controlador e o conjunto 
invariante que caracterizam a solução. Problemas de cálculo de conjuntos 
invariantes podem ser formulados como problemas de otimização nos quais as 
restrições são bilineares, e com isso o “solver” KNITRO, que usa a linguagem 
AMPL, é uma ótima solução para tanto. 

 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Métodos Computacionais, presente 
no Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA/UFRN) e 
para o desenvolvimento de tal projeto foram utilizados, como supracitados, a 
linguagem de programação AMPL e também o software KNITRO, além do 
software Matlab para representação dos poliedros de saída do sistema. 

 
 
Palavras-chave: Sistemas de controle, sistemas não lineares, controle sob 

restrições. 

TITLE: Nonlinear control design using bilinear optimization and AMPL 

programming language. 

Abstract 
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The project developed and described in this document entitled “Nonlinear control 
design using bilinear optimization and AMPL programming language”, it consists 
in the utilization of the AMPL language for the development of scripts that refer 
to the design of nonlinear controllers for non-linear systems with constraints. 
Such systems are represented by the Fuzzy Takai-Sugeno model (Fuzzy T-S). 
In this context, Invariant Sets can be used in this type of design under constraints. 
The objective is to propose methods that solve the problem of nonlinear control 
in integrated form, in other words, calculating simultaneously the controller gains 
and the invariant set that characterize the solution. Problems for computation of 
invariant sets can be formulated as bilinear optimization problems bilinear 
constraints The solver KNITRO, which uses the programming language AMPL, 
is a suitable tool for such computation. 

 

The study has been carried out in the Computational Methods Laboratory for 
Control and Automation, in the Department of Computer and Automation 
Engineering (DCA/UFRN). For the development of the project, as mentioned 
above, the language AMPL and the software KNITRO, were used to solve the 
optimization problems. In addition, Matlab software was used for the manipulation 
of polyhedral sets. 

 
 
Keywords: Control systems designs, nonlinear systems, control under 

constraints. 
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TÍTULO: Plano de trabalho para estudo de modelos de matéria escura morna 

com curvas de rotação de galáxias 

Resumo 

A compreensão dos fenômenos do universo sempre foi o principal objetivo da 
fisíca e a matéria escura ainda é um dos maiores maiores mistérios, posto que, 
apesar de sua existência ser evidenciada por diversas observações 
cosmológicas e astrofísicas, sua composição é desconhecida. Análises 
cosmológicas mostram que a matéria escura não pode ter dispersão relativística 
(matéria escura quente), o que é imcompatível com a distribuição de galáxias 
observada no universo. Contudo, a matéria escura pode ter um dispersão de 
velocidades não desprezível (matéria escura morna), o que poderia resolver 
alguns problemas de formação de estruturas em pequena escala. Nesse projeto 
buscamos determinar o impacto da primeira correção relativística para energia 
cinética da matéria escura na sua função de distribuição para halo esfericamente 
simétrico associado a galáxias espirais, bem como nas suas curvas de rotação. 
Utilizamos métodos computacionais para o cálculo das velocidades de rotação 
do modelo conhecido como esfera isotérmica rebaixada, no qual implementamos 
a correção relativística. Inicialmente mostramos que o modelo clássico sem 
correção pode descrever os dados observacionais de forma satisfatória. 
Verificamos também que a correção relativística seria relevante apenas 
dispersão de velocidades pelo menos uma ordem de grandeza maior do que se 
observa em galáxias espirais. 
 
  
 
Palavras-chave: Matéria escura. Galáxias. Curvas de rotação. 

TITLE: Work Plan for Astrophysical Study of Warm Dark Matter Models 

Abstract 

Understanding the phenomena of the universe has always been the main 
objective of physics and dark matter is still one of the greatest mysteries, because 
its existence is evidenced in different ways through astrophysical observations, 
its composition is unknown. Cosmological analyzes show that dark matter cannot 
have relativistic dispersion (hot dark matter), which is incompatible with the 
distribution of galaxies observed in the universe. However, dark matter can have 
a non negligible speed dispersion (warm dark matter), which could solve some 
problems of small-scale structure formation. In this project we seek to determine 
the impact of the first relativistic correction for kinetic energy of dark matter on its 
distribution function for spherically symmetric halo associated with spiral 
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galaxies, as well as on their rotation curves. We use computational methods to 
calculate the rotation speeds of the model known as the lowered isothermal 
sphere, in which we implement the relativistic correction. Initially, we show that 
the classic model without correction can describe the observational data 
satisfactorily. We also find that the relativistic correction would only be relevant if 
velocity dispersion is at least an order of magnitude greater than the values 
observed in spiral galaxies. 
 
  
 
Keywords: Dark matter. Galaxies. Rotation curves. 
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TÍTULO: COMPORTAMENTO DOS VALORES DE VAZÃO REGULARIZADA 

DO RESERVATÓRIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI, APÓS EVENTO DE SECA 

EXTREMA 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto de um período longo de seca 
sobre o comportamento da vazão regularizada com garantia de 90%, do 
reservatório Sabugi. De posse dos dados de precipitação dos postos 
pluviométricos, curva cota-área-volume, precipitação média, evapotranspiração 
e utilizando o modelo de simulação de chuva-vazão SMAP (Soil Moisture 
Accounting), obteve-se a estimativa das vazões afluentes aos reservatórios e 
com base no balanço hídrico se obteve a vazão regularizada. Foram estudados 
dois períodos: (i) de janeiro/1962 a dezembro/2009 e (ii) de janeiro/1962 a 
dezembro/2018. Os resultados mostraram que após o evento de seca 
prolongada, ocorrido na região entre 2012 e 2018, houve uma redução no valor 
da vazão regularizada em 10,1%. 

 
 
Palavras-chave: Seca. SMAP. Vazão regularizada. Simulação. 

TITLE: BEHAVIOR OF REGULARIZED FLOW VALUES OF THE SÃO JOÃO DO 

SABUGI RESERVOIR, AFTER EXTREME DRY EVENT 

Abstract 

 

This work aims to analyze the impact of a long drought period on the regularized 
flow behavior with a 90% guarantee, from the Sabugi reservoir. With the rainfall 
data of the pluviometric stations, the quota-area-volume curve, average 
precipitation, evapotranspiration and using the rain-flow simulation model SMAP 
(Soil Moisture Accounting), an estimate of the inflows flowing into the reservoirs 
was obtained and based on the water balance, the flow was regularized. Two 
periods were studied: (i) from January/1962 to December/2009 and (ii) from 
January/1962 to December/2018. The results showed that after the event of 
prolonged drought, which occurred in the region between 2012 and 2018, there 
was a reduction in the value of the regularized flow in 10.1%. 
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Keywords: Dry; SMAP; Regularized Flow; Simulation. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de hardware e prototipação de dispositivos para 

sistemas embarcados. 

Resumo 

Nos últimos anos vem sendo observada uma forte expansão e modernização 
das cidades tradicionais para as cidades inteligentes auxiliadas pela internet das 
coisas, presentes cada vez mais nos diversos setores como mobilidade, saúde, 
energia e gestão. Sob essas considerações, o objetivo deste trabalho é 
apresentar um dispositivo de baixo custo capaz de medir vários circuitos de 
energia, realizando o processamento necessário para a determinação individual 
de parâmetros utilizados para mensurar a qualidade de energia de cada circuito 
medido com base no paradigma de Internet das Coisas. O dispositivo foi 
desenvolvido usando a plataforma de prototipação WEMOS D1 com o 
microcontrolador ESP8266 que possui comunicação wireless nativa em conjunto 
com um hardware desenvolvido no Laboratório de Informática Industrial (LII) 
utilizando como conversor analógico digital o circuito integrado ADS130E08. O 
dispositivo foi instalado no circuito de iluminação do Laboratório de 
Instrumentação Industrial e dados referente a rede elétrica do circuito foram 
coletados. 
 
Palavras-chave: Medidor de energia, Automação, IoT. 

TITLE: Hardware development and prototyping of devices for embedded systems 

Abstract 

In the last years, there has been a strong expansion and modernization from 
traditional cities to smart cities supported by the internet of things, which are 
increasingly present in various sectors such as mobility, health, energy and 
management. Under these considerations, the objective of this work is to present 
a low cost device capable of measuring several energy circuits, performing the 
necessary processing for the individual determination of parameters used to 
measure the energy quality of each measured circuit based on the Internet of 
Things paradigm. The device was developed using the WEMOS D1 prototyping 
platform with the ESP8266 microcontroller that has native wireless 
communication together with hardware developed at the Industrial Informatics 
Laboratory using the ADS130E08 integrated circuit as a digital analog converter. 
The device was installed in the lighting circuit of the Industrial Instrumentation 
Laboratory and data related to the circuit's electrical network were collected. 
 
Keywords: Energy Meter, Automation, IoT. 
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AUTOR: TIAGO OLIVEIRA SANTOS 

ORIENTADOR: DAVID MENDES 

 

 

TÍTULO: INFLUÊNCIAS METEOROLÓGICAS EM DESASTRES AÉREOS 

Resumo 

 

O transporte aéreo é um dos meios mais seguros da atualidade, a quantidade 
de voos diários está em uma crescente ininterrupta, motivação essa vindo tanto 
pela otimização do tempo fomentado pelo translado da aeronave, bem como pela 
segurança do mesmo. No entanto, as estatísticas de acidentes são 
numericamente inferior comparando assim as quantidades de voos realizados, 
porém, o baixo índice nos dados é considerado de alta relevância por ser 
relacionado a vidas. Ainda assim, tragédias provocadas no âmbito da aviação 
tem um impacto expressivo economicamente na esfera empresarial. Nessa 
perspectiva, o projeto tende examinar diversos elos que provoca o desastre 
aéreo, estudar de maneira detalhada diversas situações que em conjunto com 
os sistemas meteorológicos tem como consequências os desastres. Posto isso, 
o grupo foi direcionado para examinar diversos relatórios de acidentes aéreos do 
âmbito nacional e internacional, no intuito de adquirir dados e compressão dos 
sistemas meteorológicos mais vigentes, além disso, desenvolveu - se conteúdos 
sobre os conhecimentos adquiridos, como uma simulação de um acidente para 
os integrantes do grupo formular um relatório, partindo de uma cenário na qual 
os dados meteorológicos foram criados pelo professor orientador, relatório este 
que foi apresentado em uma turma de mestrado. 

 
 
Palavras-chave: Aviação; Meteorologia; Desastres Aéreos. 

TITLE: METEOROLOGICAL INFLUENCES ON AIR DISASTERS 

Abstract 

 

Air transport is one of the safest means of today, the number of daily flights is in 
an uninterrupted growth, motivation that comes both by the optimization of the 
time promoted by the transfer of the aircraft, as well as by the safety of the same. 
However, accident statistics are numerically inferior, thus comparing the number 
of flights performed, however, the low index in the data is considered of high 
relevance because it is related to lives. Even so, tragedies caused by aviation 
have a significant economic impact in the business sphere. In this perspective, 
the project tends to examine several links that cause the air disaster, to study in 
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detail a number of situations that together with the meteorological systems have 
the consequences of disasters. That said, the group was directed to examine 
various reports of air accidents at the national and international level, in order to 
acquire data and compression of the most current meteorological systems, in 
addition, content was developed on the acquired knowledge, such as a simulation 
of a accident for the members of the group to formulate a report, starting from a 
scenario in which the meteorological data were created by the supervising 
professor, a report that was presented in a master's class. 

 
 
Keywords: Aviation; Meteorology; Air Disasters. 
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ORIENTADOR: IRIS OLIVEIRA DA SILVA 

 

 

TÍTULO: SÍNTESE E APLICAÇÃO DE NANOPARTICULAS DE PRATA PARA 

APLICAÇÃO NA ÁREA MÉDICA 

Resumo 

Nas últimas décadas tem-se estudado o alto potencial da nanotecnologia, 
aplicada em materiais têxteis, dentro desse contexto os cientistas criaram 
partículas dos mais diversos metais, como as nanopartículas de prata, ouro, 
cobre, entre outras. Visando o desenvolvimento de novos materiais, esse projeto 
visa desenvolver um material têxtil a base de fibra de bambu, impregnado com 
nanoparticulas de prata no processo de tingimento. Primeiramente as 
nanoparticulas serão sintetizadas, via síntese química, de nitrato de prata e 
citrato de sódio, em seguida, essas nanopartículas serão caracterizados por 
DLS, potencial zeta e TEM. A impregnação das nanopartículas no substrato se 
dará pelo processo de tingimento, visando a redução do consumo de água e 
produtos químicos, sendo considerado um método eco-friendly. Após a síntese 
das nanopartículas, foram encontradas partículas com tamanho médio de 63,0 
nm, considerado valor excelente e com potencial zeta de -17,80(mV), que 
demonstra certa estabilidade na solução, além disso, foram feitas a 
caracterizações de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia 
no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). 
 
Palavras-chave: Nanopartículas de Prata, Malha de bambu, propriedade 

antimicrobiana. 

TITLE: SYNTHESIS AND APPLICATION OF SILVER NANOPARTICLES FOR 

APPLICATION IN THE MEDICAL AREA. 

Abstract 

 
In the last decades, the high potential of nanotechnology, applied to textile 
materials, has been studied. Within this context, scientists created particles of the 
most diverse metals, such as nanoparticles of silver, gold, copper, among others. 
Aiming at the development of new materials, this project aims to develop a textile 
material based on bamboo fiber, impregnated with silver nanoparticles in the 
dyeing process. First the nanoparticles will be synthesized, via chemical 
synthesis, of silver nitrate and sodium citrate, then these nanoparticles will be 
characterized by DLS, potencialzeta and TEM. The impregnation of the 
nanoparticles in the substrate will take place through the dyeing process, aiming 
at reducing the consumption of water and chemicals, being considered an eco-
friendly method. After the synthesis of the nanoparticles, particles with an 
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average size of 63.0 nm were found, considered an excellent value and with a 
zeta potential of -17.80 (mV), which shows some stability in the solution, in 
addition, microscopy characterizations were made. Scanning Electronics (SEM) 
and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). 
 
Keywords: Silver Nanoparticles, Bamboo Mesh, antimicrobial property 
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ORIENTADOR: TEREZA NEUMA DE CASTRO DANTAS 

 

 

TÍTULO: Estudo da influência de calcário em rochas sintéticas visando seu uso 

em ensaios de recuperação avançada de petróleo. 

Resumo 

   As rochas carbonáticas utilizadas em ensaios de recuperação avançada de 
petróleo têm alto custo de obtenção e são muito anisotrópicas. Assim, esse 
estudo visa a obtenção de arenitos sintéticos, feitos de areia, argila e calcário 
para substituição das rochas carbonáticas. Esses arenitos devem possuir 
propriedades petrofísicas, químicas e mecânicas semelhantes as rochas 
naturais, para isso foi variada a concentração de calcário das amostras em 
relação a areia e a argila. Os resultados mostram que com o aumento da 
quantidade de calcário em relação a quantidade de argila ocorre um aumento da 
porosidade, e uma queda na resistência da amostra. E mostra também que 
quando há uma elevação na quantidade de calcário em detrimento da 
quantidade de areia ocorre uma redução na porosidade e permeabilidade da 
rocha. As amostras com características mais próximas às rochas naturais 
tiveram 10% de calcário adicionado a mistura. 
 
Palavras-chave: Recuperação avançada de petróleo, arenito, argila, calcário. 

TITLE: Influence of limestone on synthetic rocks study aimed at its use in 

advanced oil recovery tests. 

Abstract 

 

   The natural carbonate rocks used to study enhanced oil recovery (EOR) are 
expensive to acquire and anisotropic. Therefore, this research aims to obtain 
synthetic sandstones composed of sand, clay and limestone that have similar 
properties as the natural carbonate rocks in order to be able to substitute them. 
These sandstones must have petrophysical, chemical and mechanical properties 
similar to natural rocks; in order to achieve that, the concentration of limestone of 
the samples was varied in relation to sand and clay. The results show that with 
the increase in the amount of limestone in relation to the amount of clay, there is 
an increase in porosity, and a decrease in the resistance of the sample. It also 
shows that when there is an increasement in the amount of limestone and 
decrease of the amount of sand, there is a reduction in the porosity and 
permeability of the rock. Samples with characteristics closer to natural rocks had 
10% limestone added to the mixture. 
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Keywords: Enhanced oil recovery, sandstone, clay, limestone. 
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CÓDIGO: ET0944 
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ORIENTADOR: JOSINALDO MENEZES DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Simulações numéricas de biologia comportamental: competição 

aparente 

Resumo 

 

Neste trabalho, realizamos simulações numéricas de sistemas biológicos 
compostos por um predador que se alimenta de duas presas distintas que não 
competem diretamente entre si. Consideramos que cada presa fornece ao 
predador um nível de nutrição diferente, e estudamos o cenário de dieta mista, 
em que a nutrição do predador é maior com as duas presas juntas do que com 
as duas presas independentes. As simulações numéricas mostraram que a dieta 
mista leva a um cenário de competição aparente entre as presas, cuja 
sobrevivência depende do nível de nutrição do predador. Além disso, verificamos 
que a dieta mista pode promover a coexistência das espécies. Finalmente, 
modificamos o código para implementar inteligência artificial, simulando o caso 
onde o predador tem preferência nutritiva por uma presa, podendo se alimentar 
exclusivamente dela quando está em abundância, ou evitar consumi-la quando 
está em risco de extinção. Os resultados mostram que apesar da sobrevivência 
da presa preferida, a probabilidade de coexistência não aumenta. 

 
 
Palavras-chave: simulações, biodiversidade, ecologia, dieta mista, presa-

predador 

TITLE: Numerical Simulations of Behavioral Biology: apparent competition. 

Abstract 

In this work, we perform numerical simulations of biological systems composed 
of one predator that feeds on two types of prey that do not compete directly with 
each other. Considering that each prey provides a different level of nutrition, we 
study the mixed diet scenario, where predator's nutrition is better with the two 
prey together than with the two independent prey. The numerical simulations 
showed that the mixed diet leads to an apparent competition scenario among the 
preys, whose survival depends on the predator's level of nutrition. Besides, we 
found that the mixed diet can promote species coexistence. Finally, we modified 
the code to implement artificial intelligence, simulating the case where the 
predator has a nutritional preference for prey, being able to feed exclusively on it 
when it is in abundance, or to avoid consuming it when it is at risk of extinction. 
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The results show that despite the survival of the preferred prey, the probability of 
coexistence does not increase. 
 
Keywords: simulations, biodiversity, ecology, mixed diet, predator-prey 
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CÓDIGO: ET0945 

AUTOR: PEDRO HENRIQUE DE PAIVA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: CARLA ALMEIDA VIVACQUA 

 

 

TÍTULO: RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE PÚBLICA: 

GEORREFERENCIAMENTO COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE DE RISCO 

NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN 

Resumo 

O presente artigo expõe de forma sintética, como se efetivou a atividade de 
iniciação científica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de 
Estatística e Meio Ambiente. Os estudos foram voltados para o entendimento 
dos riscos do binômio, saúde pública e água, localizados no município de Ceará-
mirim/RN. A pesquisa oportunizou-nos estudar a inter-relação meio ambiente-
água e população, além de trazer base para análises que ocorrem nessa linha 
de observação. O objetivo da pesquisa foi analisar o risco ambiental em escalas 
espaciais e temporais, na citada população, verificando o comportamento dos 
vetores, doenças endêmicas vinculadas aos recursos hídricos. Por se tratar de 
um estudo descritivo, exploratório, quantitativo e qualitativo nos possibilita 
conhecer um pouco mais sobre esse espaço que a partir do momento que é 
percebido e vivenciado por quem os frequentam, transformam-se em lugar 
dando-lhes significado. Como produto final, os dados coletados foram cruzados 
através do sistema criado pelos autores, onde é possível a visualização dos 
locais em que ocorreram casos de doenças de veiculação hídrica.Como trabalho 
futuro, está sendo realizado o levantamento das regiões que não possuem 
Saneamento Básico; esses dados serão cruzados com as áreas abastecidas por 
poços, para que assim, possa ser realizada uma análise da qualidade da água 
para relacioná-la com a falta de Saneamento Básico. Todos esses dados 
poderão ser visualizados no sistema desenvolvido. 
 
Palavras-chave: Georreferenciamento, Saúde pública, Água, Doenças 

Endêmicas. 

TITLE: WATER RESOURCES AND PUBLIC HEALTH: GEOREFERENCING AS 

A RISK ANALYSIS TOOL IN THE MUNICIPALITY OF CEARÁ-MIRIM/RN 

Abstract 

This article presents in a synthetic way, how the activity of scientific initiation was 
performed at the Federal University of Rio Grande do Norte, in the area of 
Statistics and Environment. The studies were aimed at understanding the risks 
of the binomial, public health and water, located in the city of Ceará-mirim/RN. 
The research has eat upto us to study the interrelationship between environment 
and water and population, besides bringing the basis for analyses that occur in 
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this line of observation. The objective of the research was to analyze the 
environmental risk in spatial and time scales, in the aforementioned population, 
verifying the behavior of vectors, endemic diseases linked to water resources. 
Because it is a descriptive, exploratory, quantitative and qualitative study, it 
allows us to know a little more about this space than from the moment that is 
perceived and experienced by those who attend them, they become a place 
giving them meaning. As a final product, the collected data were crossed through 
the system created by the authors, where it is possible to visualize the places 
where cases of water-delivery diseases occurred.As future work, a survey of 
regions that do not have Basic Sanitation is being carried out; these data will be 
cross-linked with the areas supplied by wells, so that this can be performed an 
analysis of water quality to relate it to the lack of Basic Sanitation. All this data 
can be viewed in the developed system. 
 
Keywords: Georeferencing, Public Health, Water, Endemic Diseases. 
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TÍTULO: Levantamento, caracterização, mapeamento e inventariação de 

geoformas/geomorfossitios do município de Aracati/CE. 

Resumo 

 

A pesquisa realizou uma avaliação qualitativa e quantitativa de geomorfossitios 
na Vila de canoa quebrada, no município de Aracati, estado do Ceará. De acordo 
com Panizza (2001) geomorfossitios são formas de relevo que possuem alguma 
mais valia. Para a identificação dos geomorfossitios foi utilizado a metodologia 
desenvolvida por Araújo (no prelo) e por meio de atividades de campo. Foi 
identificado na área de estudo dois geomorfossitios, a Duna Pôr do Sol e a 
Falésia de Canoa Quebrada. 

 
 
Palavras-chave: Qualitativa; Quantivativa; Geomorfossitios; Formas de Relevo. 

TITLE: Survey, characterization, mapping and inventorying of geoforms / 

geomorphosites in the municipality of Aracati / CE. 

Abstract 

 

The research carried out a qualitative and quantitative assessment of 
geomorphosites in the Vila de canoa quebrada, in the municipality of Aracati, 
state of Ceará. According to Panizza (2001) geomorphosites are landforms that 
have some added value. For the identification of the geomorphosites, the 
methodology developed by Araújo (in press) and through field activities was used. 
Two geomorphosites were identified in the study area, the Duna Pôr do Sol and 
the Falésia de Canoa Quebrada. 

 
 
Keywords: Qualitative; Quantitative; Geomorphosites; Relief Forms. 
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TÍTULO: Telemetria inteligente para a Internet das Coisas Veiculares 

Resumo 

Este relatório tem o propósito de dissertar sobre o trabalho realizado durante o 
projeto de iniciação científica intitulado Telemetria Inteligente para a Internet das 
Coisas Veiculares. A pesquisa teve como finalidade estudar métodos para a 
obtenção, tratamento e registro dos dados coletados por meio de protocolos de 
telemetria veicular, se utilizando de técnicas de diagnóstico veicular e 
aprendizado de máquina, a fim de aprimorar sua aplicação no mercado 
automobilístico. Durante o plano de trabalho o discente teve a oportunidade de 
desenvolver diversas habilidades, dentre as quais destaca-se: resolução de 
problemas, leitura e escrita de artigos científicos, contato com a metodologia 
científica e algoritmos de aprendizado de máquina aplicados no contexto 
veicular. 
 
Palavras-chave: IoIV, OBD-II, Computação de Borda, Indústria 4.0, Veículos 

Conectados 

TITLE: Smart Telemetry for the Internet of Intelligent Vehicles 

Abstract 

This paper aims to discourse the work realized during the scientific initiation titled 
"Intelligent Telemetry for the Internet of Inteligent Vehicles". The research 
intended to study methods to obtain, process and register data collected using 
vehicular telemetry protocols, with vehicular diagnosis techniques and machine 
learning, willing to apply them on the automobile market. During the work plan, 
the researcher was able to develop multiples skills, as such: problem solution, 
reading and writing scientific papers, scientific methods and machine learning 
algorithms applied to the vehicular context. 
 
Keywords: IoIV, OBD-II, Edge Computing, Industry 4.0, Connected Vehicles 
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TÍTULO: Degradação de corante laranja reativo 64 por fotocatálise heterogênea 

utilizando radiação solar 

Resumo 

Nos últimos anos a indústria têxtil tem se destacado como geradora de um 
grande volume de efluentes que, quando não tratados adequadamente, 
prejudicam os corpos de água e o meio ambiente em geral. Técnicas 
convencionais de tratamento não são capazes de degradar o corante presente 
nestes efluentes. Porém, técnicas baseadas em processos oxidativos avançados 
(POA’s) como a fotocatálise heterogênea têm se mostrado promissoras. Nesse 
trabalho são comparados três catalisadores para a degradação do corante 
presente em uma solução de Laranja Reativo 64, que é um corante da indústria 
têxtil. Os resultados mostram que a fotocatálise heterogênea com o óxido de 
titânio (TiO2) obteve um desempenho superior aos demais catalisadores. Além 
disso, foi determinada a cinética dessa reação pelos métodos integral e 
diferencial e constatou-se que a reação é de primeira ordem. 

 
Palavras-chave: Processo Oxidativo Avançado, Tratamento de efluentes, 

corante têxtil. 

TITLE: Degradation of reactive orange dye 64 by heterogeneous photocatalysis 

using solar radiation 

Abstract 

 

In recent years the textile industry has stood out as a generator of a large volume 
of effluents that, when not properly treated, harm water bodies and the 
environment in general. Conventional treatment techniques are not able to 
degrade the dye present in these effluents. However, techniques based on 
advanced oxidative processes (POA's) such as heterogeneous photocatalysis 
have shown promise. In this work, three catalysts for the degradation of the dye 
present in a reactive orange 64 solution, which is a dye of the textile industry, are 
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compared. The results show that heterogeneous photocatalysis with titanium 
oxide (TiO2) performed better than other catalysts. In addition, the kinetics of this 
reaction was determined by the integral and differential methods and it was found 
that the reaction is first order. 

 
 
Keywords: Advanced Oxidative Process, Wastewater treatment, textile dye. 
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TÍTULO: MAPEAMENTO DOS USOS DA TERRA NA REGIÃO DO SERIDÓ, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo entender a distribuição dos usos da terra 
na região Seridó. Este é composto por 25 municípios, nos quais são 
caracterizados por um processo de degradação que está ligado às atividades 
econômicas locais. Os mapas foram elaborados no Software livre Qgis, e para 
sua confecção foram utilizadas imagens do satélite Sentinel como produto para 
a classificação, onde foi feita uma distinção dos principais usos da terra. Foi 
possível constatar que as classes que mais se destacam são referentes à 
vegetação, sendo elas Caatinga esparsa, a Caatinga degradada e a Caatinga 
densa. A caatinga se encontra degradada não só pelas atividades de agricultura 
e pecuária, mas também devido à extração indevida de lenha pelas indústrias 
cerâmicas e áreas de mineração. 
 

 
Palavras-chave: Imagens. Classificação. Classes. 

TITLE: MAPPING THE USES OF LAND IN THE SERIDÓ REGION, STATE OF 

RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

This work aims to understand the distribution of land uses in the Seridó region. 
This is composed of 25 municipalities, in which they are characterized by a 
degradation process that is linked to local economic activities. The maps were 
elaborated in the free software Qgis, and for their making, images from the 
Sentinel-2 satellite were used as a product for classification, where a distinction 
was made between the main land uses. It was possible to verify that the classes 
that stand out most refer to vegetation, being sparse Caatinga, degraded 
Caatinga and dense Caatinga. The caatinga is degraded not only by agriculture 
and livestock activities, but also due to the improper extraction of firewood by the 
ceramic industries and mining areas. 

 
Keywords: Images. Classification. Classes. 
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TÍTULO: CoMFiBis GWO: Integração da Computação, Matemática, Fisica e 

Biologia no Estudo de Otimização Lobo-Cinza (GWO) nas Ciências Agrárias 

Resumo 

A otimização de funções correntes opera de maneira complexa e à baixo custo, 
retornando dados ótimos destinados às mais diversas áreas de conhecimento. 
Este trabalho apresentará a otimização de modo didático e interativo, a fim de 
alcançar uma representatividade e perspectiva a respeito do funcionamento do 
algoritmo supracitado. 
 
Palavras-chave: Otimização; Ciências agrárias; Tecnologia da Informação; Lobo 

Cinza 

TITLE: CoMFiBis GWO: Integration of Computing, Mathematics, Physics and 

Biology in the Gray Wolf Optimization Study (GWO) in Agricultural Sciences 

Abstract 

The optimization of current functions operates in a complex and low cost manner, 
returning optimal data for the most diverse areas of knowledge. This work will 
present the optimization in a didactic and interactive way, in order to achieve a 
representativeness and perspective regarding the functioning of the 
aforementioned algorithm 
 
Keywords: Optimization; Agrarian sciences; Information Technology; Gray Wolf 
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TÍTULO: Metodologia para implementação online de uma máquina de vetores de 

suporte com aplicações na classificação de faltas em linhas de transmissão 

Resumo 

 

A máquina de vetores de suporte é uma técnica de aprendizado de máquina (ML) 
que fornece excelentes resultados para reconhecimento de padrões na 
classificação de dados. O avanço em processamento computacional e 
algoritmos de aprendizado de máquina, aliada à crescente complexidade dos 
sistemas embarcados, tornou a implementação de modelos de ML em sistemas 
embarcados mais viável. Este artigo propõe uma metodologia para 
implementação online de um classificador de máquina de vetores de suporte 
através do desenvolvimento de um algoritmo simples, conciso e de fácil 
adaptação para classificação de dados. A validação do sistema foi feita através 
do desenvolvimento de um método que classifica faltas em linhas de 
transmissão. O algoritmo desenvolvido obteve alta precisão nos casos testados 
e rápido tempo de classificação. 

 
 
Palavras-chave: IA, SVM, metodologia, tempo real, sistemas de potência. 

TITLE: A methodology for online implementation of a support vector machine with 

applications in the classification of faults in transmission lines 

Abstract 

 

The support vector machine is a machine learning (ML) technique that provides 
excellent results for pattern recognition in data classification. Advances in 
computational processing and machine learning algorithms, combined with the 
increasing complexity of embedded systems, have made the implementation of 
ML models in embedded systems more viable. This article proposes a 
methodology for online implementation of a support vector machine classifier 
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through the development of a simple, concise and easily adapted algorithm for 
data classification. The validation of the system was done through the 
development of a method that classifies faults in transmission lines. The 
developed algorithm obtained high precision in the tested cases and fast 
classification time. 

 
 
Keywords: AI, SVM, methodology, real time, power systems. 
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TÍTULO: QUALIDADE, VALOR E SATISFAÇÃO COMO DETERMINANTES DA 

LEALDADE DOS USUÁRIOS DE EMPRESAS DE SERVIÇOS DE 

ASSINATURA DE VÍDEO SOB DEMANDA (SVOD) 

Resumo 

 

O principal objetivo desta pesquisa é medir a relação entre diferentes dimensões 
ou construtos de qualidade de serviço com a satisfação do cliente e a fidelidade 
à marca de empresas de serviços de assinatura de vídeo sob demanda (SVOD) 
no mercado brasileiro. Busca-se assim identificar os fatores mais importantes da 
qualidade do serviço que afetam a satisfação do cliente e a lealdade à marca. 
Este estudo utilizou uma abordagem quantitativa, por um método de 
amostragem não probabilístico, por meio da análise de 389 questionários 
respondidos online. O SmartPLS foi utilizado para analisar os dados por meio da 
modelagem de equações estruturais visando examinar a relação entre variáveis 
independentes e dependentes. Os resultados da pesquisa indicam que existe 
uma relação positiva e significativa entre os constructos de qualidade e valor 
para a satisfação do cliente. Além disso, os resultados indicam que satisfação 
do cliente é determinante para à marca. Como resultado, as empresas SVOD 
que operam no Brasil precisam se concentrar em melhorar constantemente a 
qualidade do serviço e entregar serviços de valor, pois podem aumentar a 
satisfação dos clientes e criar relacionamentos de longo prazo como uma 
maneira de ganhar vantagem competitiva. 

 
 
Palavras-chave: Lealdade; Satisfação; Streaming; Qualidade de serviço. 

TITLE: QUALITY, VALUE AND SATISFACTION AS DETERMINANTS OF THE 

LOYALTY OF USERS OF VIDEO SUBSCRIPTION SERVICES COMPANIES 

ON DEMAND (SVOD) 

Abstract 

 

The main objective of this research is to measure the relationship between 
differents quality services with customer satisfaction and brand loyalty of video-
on-demand subscription (SVOD) service companies in the Brazilian market. This 
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way, it seeks to identify the most important factors of service quality that affect 
customer satisfaction and brand loyalty. This study used a quantitative approach, 
by a non-probabilistic sampling method, through the analysis of 389 
questionnaires that was answered online. SmartPLS was used to analyze the 
data through structural equation modeling to examine the relationship between 
independent and dependent variables. The results of the research indicate that 
there is a positive and significant relationship between the constructs of quality 
and value for customer satisfaction. Moreover, the results indicate that customer 
satisfaction is decisive for the brand. As a result, SVOD companies operating in 
Brazil need to focus on constantly improving service quality and delivering value 
services as they can increase customer satisfaction and create long-term 
relationships as a way to gain competitive advantage. 

 
 
Keywords: Loyalty; Satisfaction; Streaming; Quality of servisse. 
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TÍTULO: Investigação comparativa acerca de controladores para mancais 

magnéticos 

Resumo 

O projeto da professora Jossana Ferreira intitulado "Investigação comparativa 
acerca de controladores para mancais magnéticos", tem como objetivo investigar 
controladores para mancais magnéticos afim de obter um desempenho 
desejado. Através de pesquisas bibliográficas de referencias da área de 
engenharia de controle foi possível identificar quais respostas eram melhores 
para o objeto de estudo. 
 
Palavras-chave: Controlador PID; Mancais Magnéticos; 

TITLE: Comparative investigation about controllers for magnetic bearings 

Abstract 

Professor Jossana Ferreira's project entitled "Comparative investigation about 
controllers for magnetic bearings", aims to investigate controllers for magnetic 
bearings in order to obtain a desired performance. Through bibliographic 
searches of references in the area of control engineering it was possible to 
identify which answers were better for the object of study. 
 
Keywords: PID Controller; Magnetic Bearings; 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramentas para análise de dados em middleware 

IoT 

Resumo 

As aplicações de Internet das Coisas vem alterando a forma de como nos 
comportamos e gerenciamos os nossos recursos. Este projeto tem como objetivo 
a descrição de um sistema de alarme IoT remoto que pode ser utilizado em 
conjunto com qualquer dispositivo IoT, sendo utilizado como um sistema de 
sinalização visual e sonora, com finalidade a detecção de anomalias e informar 
estados críticos do ambiente. Foi utilizada a plataforma do Smart Automation 
Using Internet of Things (SAIOT) para o acionamento remoto e configurações 
dos seus parâmetros. Testes foram realizados em um ambiente simulando um 
sistema de controle de temperatura, com o intuído de ser instalado na Diretoria 
de Atenção à Saúde do Servidor (DAS) na UFRN. 
 
Palavras-chave: Internet das Coisas; Sinalização; Dispositivo; Estados críticos 

TITLE: Development of tools for data analysis in IoT middleware 

Abstract 

Internet of Things applications have been changing the way we behave and 
manage our resources. This project aims to describe a remote IoT alarm system 
that can be used in conjunction with any IoT device, being used as a visual and 
audible signaling system, for the purpose of detecting anomalies and informing 
critical states of the environment. The platform used wasthe Smart Automation 
Using Internet of Things (SAIOT) for remote activation and parameter settings. 
Tests were carried out in an environment simulating a temperature control 
system, with the intention of being installed in the Server's Health Care 
Directorate (DAS) at UFRN. 
 
Keywords: Internet of Things; Signaling; Device; Critical states 
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TÍTULO: Busca por planetas extra-solares 

Resumo 

Neste relatório, apresentamos os resultados preliminares de um estudo 
computacional para apoiar a busca por planetas extrasolares. Para esta proposta 
iremos explorar as características físicas de estrelas espectrais roAp, 
nomeadamente estrelas magnéticas quimicamente peculiares que têm períodos 
de rotação inferiores a uma hora. Seu comportamento revelado pelas 
propriedades observacionais das estrelas é fundamental para nossa 
compreensão dos processos de formação e evolução dos sistemas planetários 
e seus componentes, incluindo os efeitos do ambiente estelar em tais processos. 
Para nossos objetivos, analisamos as curvas fotométricas de luz das estrelas HD 
27463 e HD 63401, utilizando os métodos computacionais FFT (Fast Fourrier 
Transform), Long Scargle e Wavelet. Fizemos um estudo aprofundado de suas 
características com ênfase nos recursos de variabilidade e período de rotação. 
Aqui, relatamos as técnicas computacionais e, em seguida, estudamos o 
significado físico de todos os resultados obtidos com a referida técnica. 
 
Palavras-chave: técnicas computacionais-estrelas peculares-exoplanetas 

TITLE: Search for extrasolar planets 

Abstract 

 

In this report we present the preliminary results of a computational study to 
support ithe search for extrasolar planets. For this proposal we will explore the 
physical characteristics of roAp spectral stars, namely chemically peculiar 
magnetic stars that have rotation periods of less than an hour. Their behavior 
revealed by the observational properties of stars is fundamental to our 
understanding of the processes of formation and evolution of planetary systems 
and their components, including the effects of the stellar environment on such 
processes. For our aims, we analized the photometric light curves from the stars 
HD 27463 and HD 63401, using the computational methods FFT (Fast Fourrier 
Transform), Long Scargle and Wavelet. We have made an in-depth study of their 
characteristics with emphasis on the variability features and rotational period. 
Here, we report the computational techniques and then study the physical 
meaning of all the results obtained using the referred technique 
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Keywords: computational techniques-pecular stars-exoplanets 
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TÍTULO: ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DE SISTEMAS SOLARES 

CONJUGADOS A BOMBA DE CALOR PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA 

Resumo 

Este trabalho analisa a viabilidade técnico-econômica de sistemas solares 
conjugados a bomba de calor, como alternativa para o uso de chuveiros elétricos. 
Para o estudo foi considerado o fornecimento de água para um edifício 
residencial com consumo diário de 20.000 litros, localizado na cidade de Porto 
Alegre - RS, Brasil. Foram analisados quatro sistemas, sendo dois convencionais 
e dois conjugados a bomba de calor. Os sistemas combinados se diferenciam 
pelo tipo de bomba de calor que é utilizada, sendo que o sistema ASHP utiliza 
uma bomba de calor do tipo ar-líquido que atua como aquecedor auxiliar e o 
WSHP utiliza uma bomba de calor do tipo líquido-líquido que conecta os seus 
dois reservatórios. O sistema de equações diferenciais, resultante do balanço 
energético do sistema, foi resolvido usando o método das diferenças finitas no 
software MATLAB. Para a análise de desempenho energético, foram 
empregados indicadores de desempenho; para a análise econômica foi utilizado 
o método 𝑃1-𝑃2 a fim de estimar o retorno financeiro proporcionado por cada 
sistema ao longo de seu ciclo de vida. Com base nos resultados obtidos, todos 
os sistemas apresentaram bom desempenho e ganho líquido positivo. O sistema 
ASHP apresentou os melhores resultados para situações em que a área 
disponível para os coletores solares é restrita, ou seja, para um intervalo de área 
de coletores de 50-200 m². Para áreas maiores que 200 m² o sistema indicado é 
o Convencional 2. 
 
Palavras-chave: Sistemas solares, Bomba de calor, Técnico-Econômica 

TITLE: TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF SOLAR SYSTEMS 

CONJUGATED TO HEAT PUMP FOR WATER HEATING 

Abstract 

This work analyzes the technical-economic feasibility of solar systems combined 
with a heat pump, as an alternative for the use of electric showers. For the study 
was considered the supply of water to a residential building with a daily 
consumption of 20.000 liters, located in the city of Porto Alegre - RS, Brazil. Four 
systems were analyzed, two conventional and two combined with a heat pump. 
The combined systems are differentiated by the type of heat pump that is used, 
the ASHP system uses an air-liquid heat pump that acts as an auxiliary heater 
and the WSHP uses a liquid-liquid heat pump that connects its two reservoirs. 
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The system of differential equations, resulting from the energy balance of the 
system, was solved using the method of finite differences in the MATLAB 
software. For the analysis of energy performance, performance indicators were 
used; for the economic analysis, the 𝑃1-𝑃2 method was used in order to estimate 
the financial return provided by each system throughout its life cycle. Based on 
the results obtained, all systems showed good performance and positive net gain. 
The ASHP system presented the best results for situations in which the area 
available for solar collectors is restricted, that is, for a range of collectors area of 
50-200 m². For areas larger than 200 m², the indicated system is the Conventional 
2. 
 
Keywords: Solar Systems, Heat Pump, Technical-Economic 
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TÍTULO: REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO DO EFLUENTE DE REATOR 

UASB EM LAGOAS DE POLIMENTO OPERANDO EM REGIME DE 

BATELADAS SEQUENCIAIS 

Resumo 

Estudou-se o limite da aplicabilidade das lagoas de polimento operando em 
regime de bateladas sequenciais na remoção de matéria orgânica e a influência 
da profundidade sobre o desempenho desse sistema. Para este estudo foram 
utilizadas quatro lagoas de polimento em regime de bateladas sequenciais, com 
profundidades de 20 cm, 40 cm, 60 cm e 100 cm, com volumes de 40 L, 80 L, 
120 L e 200 L, respectivamente. As lagoas foram alimentadas com efluente de 
um reator UASB que recebia esgoto sanitário bruto advindo da rede coletora 
municipal. Foram monitorados diariamente os parâmetros: DBOtotal, DQOtotal 
(ambas sem filtração das amostras), OD e pH. Os valores mínimos da DBO (20 
mg/L) e DQO (100 mg/L) foram obtidos para a profundidade mínima de 0,2 m e 
tempo de permanência de 2 d. Para as maiores profundidades, se obteve 
aproximadamente as mesmas concentrações mínimas para a DBO e a DQO, 
mas o tempo de permanência necessário era maior, contudo os valores de DBO 
eram sempre menores que o padrão estabelecido pela resolução CONAMA (n° 
430/11), enquanto não há um padrão estabelecido para a DQO. Dessa forma, a 
operação de lagoas de polimento em regime de bateladas sequenciais apresenta 
bom desempenho na remoção de material orgânico (DBO e DQO). 
 
Palavras-chave: lagoa de polimento; bateladas sequenciais; matéria orgânica. 

TITLE: REMOVAL OF ORGANIC MATERIAL FROM UASB REACTOR 

EFFLUENT IN POLISHING PONDS OPERATING IN SEQUENTIAL BATCH 

REGIME. 

Abstract 

It was studied the limit of applicability of polishing ponds operating in a sequential 
batch regime to remove organic matter and the influence of depth on the 
performance of this system. For this study, four polishing ponds were used in a 
sequential batch regime, with depths of 20 cm, 40 cm, 60 cm and 100 cm, with 
volumes of 40 L, 80 L, 120 L and 200 L, respectively. The ponds were fed with 
effluent sewage from a UASB reactor that received raw sewage from the 
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municipal collection network. The parameters were monitored daily: BODtotal, 
CODtotal (both without sample filtration), DO and pH. The minimum values of 
BOD (20 mg / L) and COD (100 mg / L) were obtained for a minimum depth of 
0.2 m and residence time of 2 d. For greater depths, approximately the same 
minimum concentrations were obtained for BOD and COD, but the required 
residence time was longer, however the BOD values were always less than the 
standard established by the CONAMA resolution (No. 430/11), while there is no 
established standard for COD. Thus, the operation of polishing ponds in a 
sequential batch regime has a good performance in removing organic material 
(BOD and COD). 
 
Keywords: polishing pond; sequential batch; organic matter. 
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TÍTULO: Tipos de Arranjos em Barramentos de Subestações: Codificação e 

Testes Computacionais em um Simulador Digital em Tempo Real 

Resumo 

 

A complexidade dos sistemas elétricos de potência cresceu de forma aguda com 
o passar dos anos, principalmente com a inserção de novos elementos a 
sistemas. No Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) considera 
alguns parâmetros para medir a qualidade do fornecimento, dentre eles estão os 
carregamentos das linhas e transformadores, níveis de tensão nos barramentos, 
entre outros. Com o objetivo de tornar sistemas elétricos mais confiáveis, utiliza-
se a técnica de Chaveamentos Corretivos que controla o fluxo de potência no 
sistema através de chaveamentos de elementos. Este trabalho desenvolvido 
visa a codificação e análise de variantes de chaveamento provenientes de 
diversos tipos de arranjos de barramentos visando a eliminação de sobrecargas. 
Além disso, iniciou-se o desenvolvimento de análises em tempo real, através do 
Real Time Digital Simulator (RTDS), com o objetivo de verificar o efeito transitório 
causado pelo chaveamento. Com o uso do RTDS também será possível incluir 
elementos de proteção ao sistema e simular contingências em tempo 
real,proporcionando uma experiência rica em detalhes e fiel à experiência real. 

 
 
Palavras-chave: Chaveamentos Corretivos, Eliminação de Sobrecargas, RTDS. 

TITLE: Types of Arrangements in Substation Buses: Computer Coding and Tests 

in a Digital Simulator in Real Time 

Abstract 

The complexity of electrical power systems has emerged acutely over the years, 
mainly with the insertion of new elements into systems. In Brazil, the National 
Electric System Operator (ONS) considers some parameters to measure the 
quality of the value, among them are the loads of the lines and transformers, 
voltage levels on the buses, among others. In order to make electrical systems 
more recognized, the Corrective Switching technique is used, which controls the 
power flow in the system through switching elements. This work aims to code and 
analyze switching variants from different types of busbar arrangements. In 
addition, the development of real-time analysis begins, using the Real Time 
Digital Simulator (RTDS), in order to verify the transition effect generated by the 
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switching. Using RTDS, it will also be possible to include system protection 
elements and similar contingencies in real time, providing an experience rich in 
details and true to the real experience. 
 
Keywords: Corrective Switching, Overload Elimination, RTDS. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistemas embarcadas para o reconhecimento de 

áudios 

Resumo 

 

O presente relatório tem por finalidade apresentar estratégias e ferramentas 
utilizadas em projetos de reconhecimento de som. Mais especificamente, será 
desenvolvido uma maneira de classificar choro infantil dentre os diversos sons 
em um ambiente familiar. Portanto, será mostrado maneiras para limitar a 
quantidade de sons diferentes que podem ser levados em consideração na hora 
de realizar o reconhecimento e formas para conseguir diferenciá-los. Nota-se 
também que a estrutura proposta leva em consideração sistemas embarcados 
que não possuem alto poder de processamento e podem facilmente ser 
moldados em produtos finais. A performance do sistema proposto inclui 
tecnologias de processamento de sinal, tais quais espectrogramas e Redes 
Neurais Convolucionais (RNC), bastante utilizadas em grandes empresas como 
a Google. Testes relataram altas taxas de acerto de mais de 88%. Além disso, é 
vista e analisada a possibilidade de usar outros modelos, como Long-Short Term 
Memory (LSTM), devido ao menor número de parâmetros calculados e menor 
tempo de execução necessário para usar esses classificadores. 

 
 
Palavras-chave: reconhecimento de som;RNC;LSTM;espectrogramas;choro 

infantil 

TITLE: Development of embedded systems for sound classification 

Abstract 

 

In this paper, we present solutions and tools used in projects of sound 
classification. More specifically, a baby cry classification will be developed among 
the various sounds in a family environment. In that way, it will be shown ways to 
limit the number of different sounds that may be considered when the 
classification happens and how it's possible to differentiate them. It's also worth 
knowing that the proposed approach takes into consideration the use of 
embedded systems that do not have much processing power and also can be 
transformed into a final product. The performance of our systems includes audio 
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signal processing technologies, such as spectrograms, used in big enterprises 
like Google. The test has shown more than 88% success rate. Furthermore, it is 
also discussed the possibilities of using other models, such as Long-Short Term 
Memory (LSTM), due to the lower number of parameters and lesser execution 
time needed. 

 
 
Keywords: sound classification; CNN;LSTM;spectrograms;baby cry 
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TÍTULO: ZONA HABITÁVEL CIRCUNSTELAR 

Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo da habitabilidade planetária com base na 
Zona Habitável Circunstelar (ZHC). A ZHC é, por hora, o melhor modo de estimar 
se um planeta é minimamente habitável ou não sem conhecer suas condições 
físicas intrínsecas. A ZHCT, Zona Habitável Circunstelar Telúrica, é preferível 
para nosso estudo por se tratar de planetas de massa telúrica na ZHC de suas 
estrelas, ou seja, planetas mais semelhantes à Terra. 
 
Os principais recursos usados neste trabalho foram um modelo de função que 
dá a probabilidade de se encontrar planetas na ZHCT de uma estrela — modelo 
esse elaborado por Fernando de Sousa Mello (Universidade de São Paulo, 2014) 
usando dados das simulações de sistemas planetários de Ida e Lin (2005) — , 
as principais características de estrelas do tipo M, características de 
sobrevivência, tanto para vida simples quanto para vida complexa (4Ga), e o que 
as faz (anãs M) serem boas candidatas para hospedar planetas habitáveis. 
Lembrando que esse modelo de função é uma primeira aproximação do 
problema, mas será o suficiente para o início dessa pesquisa. 
 
A perspectiva para o futuro é de que o aprofundamento do estudo da 
habitabilidade no entorno dessas estrelas M será útil no desenvolvimento de 
estratégias de busca por vida na Galáxia. Então as chances de encontrar vida 
próxima a nós em volta desses “red young suns” próximos são bem melhores 
agora. Logo, nosso questionamento de se estamos sozinhos nesse Universo se 
tornou um pouquinho mais fácil. 
 
Palavras-chave: ZHC.Anãs M. Radiação UV.ZHCT.ZAMS.Vida.Proxima 

Centauri.Proxima b 

TITLE: CIRCUMSTELLAR HABITABLE ZONE 

Abstract 

 

This work presents a study of planetary habitability based on the Circumstellar 
Habitable Zone (ZHC). The ZHC is, for now, the best way to estimate whether a 
planet is minimally habitable or not without knowing its intrinsic physical 
conditions. The ZHCT, Telluric Circumstellar Habitable Zone, is preferable for our 
study because they are planets of telluric mass in the ZHC of theirs stars, it 
means, planets more similar to Earth. 
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The main resources used in this work were a function model that gives us a 
probability of finding planets in the ZHCT of a star — such model was elaborated 
by Fernando de Sousa Mello (University of São Paulo, 2014) using data from the 
simulations of planetary systems of Ida and Lin (2005) —, the main 
characteristics of type M stars; survival characteristics, so much for simple life 
and complex life (4Ga), and what makes them (M dwarfs) good candidates for 
hosting habitable planets in their surroundings. Recalling that this function model 
is a first approximation of the problem, but it will be enough for the beginning of 
this research. 

 

The perspective for the future is that the further study of habitability around these 
type M stars will be useful in the development of the search for life in the Galaxy. 
So the chances to finding life close to us around the closest stars, that happen to 
be red young suns, is much greater now. And so our quest to figured out if we’re 
alone in the Universe just got a tiny beat easier. 

 
 
Keywords: CHZ.M Dwarfs.UV Radiation.TCHZ.ZAMS.Life.Proxima 

Centauri.Proxima b 
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TÍTULO: Bioadsorventes derivados de finos de carvão de munguba para 

remoção de metais 

Resumo 

 

O presente trabalho buscou valorizar o resíduo proveniente da casca do fruto da 
munguba através da sua aplicação como potencial bioadsorvente para o 
tratamento da água produzida, avaliando a remoção de metais como cobre, 
chumbo e cromo pelo método de adsorção em banho finito. O bioadsorvente 
utilizado foi o carvão da casca do fruto da Pachira aquatica Aubl, munguba. O 
material foi caracterizado através de análises imediatas, MEV e FT-IR. 
Posteriormente, foram realizados os ensaios de adsorção para obtenção da 
eficiência de remoção dos metais, bem como as isotermas de adsorção. As 
bandas de FT-IR demonstram que o material possui grupos orgânicos presentes 
na lignina, celulose e hemicelulose; a micrografia mostrou que sua superfície 
contém poros com diferentes diâmetros. Essas características são favoráveis 
para processo de adsorção, indicando que a utilização desse material é viável 
para tal processo. A confirmação da viabilidade foi realizada através dos testes 
de adsorção que mostraram que os metais foram completamente adsorvidos 
com 10 g/L (0,5 g em 50 mL de solução) de bioadsorvente em solução. A partir 
dos gráficos linearizados dos modelos de Lagmuir e Freundlich foi possível 
concluir que o modelo de Langmuir se ajustou melhor aos dados experimentais 
de todos os metais, apresentando valores de R² maiores em todos os casos. 

 
 
Palavras-chave: bioadsorção, tratamento de efluentes, pachira aquática, metais. 

TITLE: Bioadsorbers derived from munguba coal fines for metal removal 

Abstract 

 

The present work sought to enhance the residue from the peel of the munguba 
fruit through its application as a potential biosorbent for the treatment of produced 
water, evaluating the removal of metals such as copper, lead and chromium by 
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the finite bath adsorption method. The bio-adsorbent used was the charcoal from 
the peel of the fruit of Pachira aquatica Aubl, munguba. The material was 
characterized through immediate analysis, SEM and FT-IR. Subsequently, 
adsorption tests were carried out to obtain the metal removal efficiency, as well 
as the adsorption isotherms. The FT-IR bands demonstrate that the material has 
organic groups present in lignin, cellulose and hemicellulose; the micrograph 
showed that its surface contains pores with different diameters. These 
characteristics are favorable for the adsorption process, indicating that the use of 
this material is viable for such a process. Viability confirmation was carried out 
through adsorption tests that showed that the metals were completely adsorbed 
with 10 g / L (0.5 g in 50 mL of solution) of bioadsorber in solution. From the 
linearized graphs of the Lagmuir and Freundlich models, it was possible to 
conclude that the Langmuir model was better adjusted to the experimental data 
of all metals, presenting higher R² values in all cases. 

 
 
Keywords: biosorption,water treatment,metals, pachira aquatica 
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TÍTULO: Análise e investigação de planta de mancal magnético 

Resumo 

O mancal magnético é um elemento de máquina aplicado, normalmente, à 
motores para sustentação do seu eixo, substituindo o mancal mecânico. Os 
modelos matemáticos usados nos mancais magnéticos não consideram o fator 
da corrente parasita. Desprezar esse efeito pode, na prática, fazer com que surja 
força indesejadas e dissipação de calor. Por isso, esta pesquisa objetiva 
desenvolver um modelo matemático que se aproxime mais da realidade, ou seja, 
que inclua os efeitos da correntes de Foucault. As principais bases teóricas 
usadas foram a dissertação de mestrado da professora Jossana S. M. Ferreira 
e uma publicação sobre correntes parasitas da Revista Brasileira de Ensino de 
Física(v.36, 2014); para validação do modelo matemático, foi usado o software 
Scilab. Como resultados, houve um comportamento adequado em relação a 
literatura, pois o modelo obtido por esta pesquisa é igual ao modelo já existente 
quando os objetos estão há boa distância, mas há pequena discrepância quando 
os objetos se aproximam, reafirmando o efeito das correntes parasitas. 
 
Palavras-chave: Mancal magnético; Motores; corrente parasita; modelo 

matemático 

TITLE: Analysis and investigation of magnetic bearing plant 

Abstract 

The magnetic bearing is a machine element normally applied to motors to support 
its axis, replacing the mechanical bearing. The mathematical models used in the 
magnetic bearings do not consider the eddy current factor. Neglecting this effect 
can, in practice, lead to unwanted strength and heat dissipation. Therefore, this 
research aims to develop a mathematical model that is closer to reality, that is, 
that includes the effects of eddy currents. The main theoretical bases used were 
the master's dissertation of professor Jossana S. M. Ferreira and a publication 
on eddy currents from the Revista Brasileira de Ensino de Física (v.36, 2014); for 
validation of the mathematical model, the Scilab software was used. As a result, 
there was an adequate behavior in relation to the literature, since the model 
obtained by this research is the same as the model already existing when the 
objects are a long distance away, but there is a small discrepancy when the 
objects approach, reaffirming the effect of eddy currents. 
 
Keywords: Magnetic bearing; Engines; eddy current; mathematical model 
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TÍTULO: Estudo de características visuais para rastreamento em SLAM 

Resumo 

No campo da visão computacional, um dos principais problemas abordados ao 
longo dos anos e que está em contínuo aprimoramento é o da localização e 
mapeamento simultâneos (SLAM). No qual um robô deve mapear um ambiente 
e ao mesmo tempo se localizar dentro dele. Durante esse processo, uma das 
etapas mais comuns é a aplicação de mecanismos de extração e rastreamento 
de características visuais. Entretanto, a definição de qual algoritmo utilizar nessa 
etapa não é simples, pois não existe ainda um que possua como características 
ter baixo tempo de computação e ser inambíguo. Sendo assim, é uma dificuldade 
enfrentada por várias ferramentas, como a biblioteca RGB-D Reconstruction 
Tool Kit (RGB-D RTK), que originalmente usa um módulo de detecção e 
rastreamento de características visuais baseado no Fluxo Óptico (Optical Flow). 
Assim, o objetivo do projeto foi implementar uma nova classe para extração e 
rastreamento de características visuais para a RGB-D RTK que dá suporte aos 
algoritmos Wide-Baseline (Linha de Base Ampla). Esse módulo é capaz de ser 
configurado com diversos algoritmos que são tradicionais na literatura, por 
exemplo: SURF, SIFT e ORB. Em seguida, foram realizados testes analíticos 
entre as diferentes metodologias de extração e rastreamento, e pôde-se 
observar que os algoritmos Wide-Baseline, diferentemente do Optical Flow, 
foram invariantes a mudanças bruscas de perspectivas. 
 
Palavras-chave: SLAM; Características Visuais; RGB-D RTK; AlgoritmosWide-

Baseline 

TITLE: Study of visual characteristics for tracking in SLAM 

Abstract 

In the field of computer vision, one of the main problems addressed over the 
years and which is continuously improving is that of simultaneous localization and 
mapping (SLAM). In which, a robot must map an environment and at the same 
time locate itself within it. During this process, one of the most common steps is 
the application of mechanisms for extraction and tracking of visual 
characteristics. However, the definition of which algorithm to use in this step is 
not simple, because there is not yet one that has as characteristics have low 
computation time and be inambiguous. Thus, it is a difficulty faced by several 
tools, such as the RGB-D Reconstruction Tool Kit (RGB-D RTK) library, which 
originally uses a visual feature detection and tracking module based on Optical 
Flow. Thus, the goal of the project was to implement a new class for extraction 
and tracking of visual characteristics for RGB-D RTK that supports Wide-Baseline 
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algorithms. This module can be configured with several algorithms that are 
traditional in the literature, for example: SURF, SIFT and ORB. Then, analytical 
tests were performed between the different extraction and screening 
methodologies, and it was observed that the Wide-Baseline algorithms, unlike 
optical flow, were invariant to sudden changes in perspectives. 
 
Keywords: SLAM; Visual Characteristics; RGB-D RTK;Wide-Baseline Algorit 
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TÍTULO: Desenvolvimento de sistema web para registro de sessões de 

reabilitação virtual 

Resumo 

O seguinte projeto visa melhorias na coleta de dados do jogo Virtualter e 
soluções para a substituição do Kinect para melhor comunicação com a web. 
 
Palavras-chave: jogos fisioterapia movimento reabilitação 

TITLE: Web system development for virtual rehab session register 

Abstract 

The following project aims for enhancements on data collect for the game 
Virtualter and solutions to switch Kinect in order for better web communication. 
 
Keywords: games physiotherapy movement rehab 
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TÍTULO: Novos Materiais Funcionais Avançados Derivados do Núcleo 2,4,6-

tris(3,4-bis(alcoxi)fenil)piridina 

Resumo 

 

RESUMO 

 

Os Cristais Líquidos podem ser classificados como materiais orgânicos 
avançados, com propriedades únicas e que vem impactando a sociedade nas 
últimas décadas. Esses matérias possuem um estado intermediário entre o 
sólido cristalino e o líquido isotrópico, estado conhecido como mesófase. O 
presente trabalho tem por objetivo principal, através de metodologias de baixo 
custo, sintetizar derivados do núcleo 2,4,6-triarilpiridina substituídas com 
potencial aplicação como cristais líquidos. De forma específica, deseja-se obter 
o composto 2,4,6-tris(3,4-bis(dodecilóxi)fenil)piridina. A metodologia seguida é 
uma adaptação dos procedimentos relatados na literatura. Até o momento um 
único composto foi sintetizado, devidamente caracterizado e o estudo inicial de 
suas propriedades revelaram ser um material promissor futuramente na 
continuação da pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Síntese Orgânica; cristais líquidos; piridina 

TITLE: New Advanced Functional Materials Derived from Core 2,4,6-tris(3,4-

bis(alcoxy)phenyl)pyridine 

Abstract 

 

ABSTRACT 
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Liquid Crystals can be classified as advanced organic materials, with unique 
properties that have been impacting society in recent decades. These materials 
have an intermediate state between the crystalline solid and the isotropic liquid, 
a state known as mesophase. The main objective of this work, through low-cost 
methodologies, to synthesize 2,4,6-triarilpyridine core derivatives replaced with 
potential application as liquid crystals. Specifically, we want to obtain the 
compound 2,4,6-tris(3,4-bis(dodecilillis)phenyl)pyridine. The methodology 
followed is an adaptation of the procedures reported in the literature. To date a 
single compound has been synthesized, properly characterized and the initial 
study of its properties proved to be a promising material in the future in the 
continuation of the research. 

 
 
Keywords: Organic Synthesis; liquid crystals; pyridine 
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TÍTULO: Análise comparativa da qualidade dos cursos de engenharia nos 

formatos presencial e EaD 

Resumo 

 

A tecnologia vem se tornando uma ferramenta indispensável à humanidade, 
adentrando em diversas esferas sociais, como a educação. Segundo o último 
censo superior de educação de 2018, os estudantes matriculados em cursos de 
graduação a distância, ultrapassam os 2 milhões, representando 24,3% do total 
de matrículas. Embora recentes, os cursos de engenharia EaD, ao passar dos 
anos, estão se expandindo no Brasil, existindo hoje, 19 áreas distintas ofertadas, 
atraindo novos estudantes para a modalidade. Com isso em mente, o objetivo 
do trabalho é relatar se há evidências da diferença na qualidade dos cursos de 
engenharia ofertados na modalidade presencial e EaD, através dos resultados 
obtidos no questionário do Enade. No que diz respeito a fundamentação teórica, 
o artigo se utilizou da tese de autores influentes na área, presentes nos principais 
bancos de dados, utilizando-se também, conceitos de qualidade inseridos na 
educação. No que tange a metodologia, existiu uma análise qualitativa a partir 
de artigos e periódicos, além de uma análise quantitativa descritiva, no qual, foi-
se utilizado os microdados do Inep, os inserindo no software SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) para a realização de todos os cálculos. Já os 
resultados mostraram que não existe uma real diferença no desempenho das 
modalidades EaD e Presencial a partir das notas examinadas, obtidas através 
dos microdados do Inep. 

 
 
Palavras-chave: Engenharia, EaD, Educação 

TITLE: Comparative analysis of the quality of engineering courses in face-to-face 

and Ead formats 

Abstract 

Technology has become an indispensable tool for humanity, entering various 
social spheres, such as education. According to the last higher education census 
of 2018, students enrolled in distance undergraduate courses exceed 2 million, 
representing 24.3% of total enrollment. Although recent, Ead engineering 
courses, over the years, are expanding in Brazil, existing today, 19 distinct areas 
offered, attracting new students to the sport. With this in mind, the objective of 
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the study is to report if there is evidence of the difference in the quality of the 
engineering courses offered in the classroom and Ead modality, through the 
results obtained in the Enade questionnaire. With regard to theoretical reasoning, 
the article used the thesis of authors. 
 
Keywords: engineering, EaD, educacion 
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TÍTULO: Redes Complexas: Conceitos e aplicações 

Resumo 

 

Estudos em redes são essenciais em diversos campos do conhecimento 
(ciência) devido a sua capacidade de representar sistemas reais [7]. Devido ao 
desenvolvimento de ferramentas computacionais, o estudo de Sistemas 
Complexos tornou-se mais amplo com o decorrer dos anos. As redes complexas 
é uma subárea dos sistemas complexos, e através dela, podemos esquematizar 
vários sistemas abundantes na natureza. O estudo de redes complexas é um 
campo interdisciplinar, com pesquisas em diversas campos, tais como: ciências 
sociais, biológicas, econômica, entre outras. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar conceitos fundamentais sobre as redes, bem como analisar algumas 
propriedades dos modelos mais estudados da área: o Modelo de Rede Aleatória 
de Erdös e Rényi e o Modelo de Redes Complexas de Barabási-Albert. 

 
 
Palavras-chave: Redes Complexas, Redes Aleatórias, Teoria dos Grafos, 
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TITLE: Complex Networks: Concepts and Applications 

Abstract 

 

Studies in complex networks are essential in many fields of knowledge (science) 
because of their ability to represent real systems. [7]. Due to the development of 
computational tools, the study of Complex Systems has become broader over the 
years. Complex networks are a subarea of complex systems, and through it, we 
can outline several systems that are abundant in nature. The study of complex 
networks is an interdisciplinary field, with research in several areas, such as: 
social sciences, biological sciences, economics, among others. This work aims 
to present fundamental concepts about networks, as well as to analyze some 
properties of the most studied models in the area: the Erdős–Rényi model for 
Random Networks and the Barabási-Albert model for Complex Networks. 
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Keywords: Complex Networks, Random Networks, Graph Theory, Applications 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1710 

 

CÓDIGO: ET1060 

AUTOR: KAROLYNNE EMANUELLE ALVES RODRIGUES 

COAUTOR: LUCAS DANIEL PINTO BARBOSA BRAGA 

COAUTOR: THERCIO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA 

COAUTOR: BRUNO SILVA SOBRAL 

ORIENTADOR: MARCIANO FURUKAVA 

 

 

TÍTULO: ESTUDO DE NOVAS TECNOLOGIAS METALÚRGICAS PARA 

FABRICAÇÃO DE COMPONENTES CIBERNÉTICOS 

Resumo 

 

A Inteligência Artificial (IA) tem como principal objetivo a construção de sistemas 
que simulam o mais próximo, ou melhor, tarefas realizadas por humanos. Tal 
feito, atrela ao campo das engenharias, computação, psicologia, cibernética e 
matemática o desafio de propor um modelo artificial que se alinhe ao 
comportamento humanizado.A complexidade dessa tarefa aumenta 
proporcionalmente a autonomia do sistema. Em exemplo o robô octopod, que 
simula o deslocamento de uma aracnídeo, é utilizado em situações de ambiente 
inóspitos ou inacessíveis. Nestes casos há necessidade de especificar os 
materiais de sua estrutura, quanto a sua densidade e resistência, buscando 
novos métodos e técnicas de fabricação. Parâmetros estes difundido, em 
especial, na engenharia de materiais. Novos processos de fabricação podem ser 
empregados, tais como a metalurgia do pó com peças sinterizadas em forno à 
plasma, que apresenta vantagem em consumo energético, menor tempo de 
sinterização em menores temperaturas, maior uniformidade na microestrutura 
além de possibilitar fabricação de peças com geometria complexas.Os 
resultados obtidos no microscópio eletrônico de varredura (MEV) mostram boa 
densificação e uniformidade na amostra apresentando viabilidade em produção 
de peças estruturais da aranha robótica. 

 
 
Palavras-chave: metalurgia do pó; plasma; robótica. 

TITLE: THE STUDY OF CYBER COMPONENTS MANUFACTURE BY NEW 

METALLURGICAL TECHNOLOGIES 

Abstract 
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The artificial intelligence objectives the construction of systems that simulate 
closest or better tasks performed by humans.This feat ties the challenge of 
proposing an artificial model aligns humanized behavior to the field of 
engineering, computing, psychology, cybernetics and mathematics. The 
complexity of this task increases proportionally the system's autonomy. The 
octopod robot, for exemple, simulates the displacement of an arachnid used in 
harsh or inaccessible environments. In these cases, it is necessary to specify the 
materials of its structure, in terms of density and resistance, seeking new 
methods and manufacture techniques. These parameters are widespread, 
especially in materials engineering. New manufacturing processes can be 
employed, such as powder metallurgy sintered by plasma, which advantage in 
energy consumption, shorter sintering time, lower temperatures, greater 
uniformity in the microstructure, making possible manufacture complexo 
geometry parts. The scanning electron microscope (SEM) shows good 
densification and uniformity in the sample, showing viability in the production of 
structural parts of the robotic spider. 

 
Keywords: powder metallurgy; plasma; robotics. 
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TÍTULO: ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE PEROVSKITAS 

NANOESTRUCTURADAS La2FeCoO6 

Resumo 

O presente trabalho consiste em produzir perovskitas na forma de nanofios por 
meio do sistema SBS (solution blow spinning) e estudar as suas propriedades 
físicas. O princípio do projeto foi desenvolver esse sistema. A primeira parte do 
SBS que é responsável por produzir as fibras foi concluída com sucesso. No 
entanto, o coletor delas não foi desenvolvido a tempo devido a suspensão das 
atividades acadêmicas. Alguns testes foram realizados para verificar sua 
qualidade. A solução polimérica utilizada para produzir os nanofios é feita a base 
de PVP (polivinil pirrolidona) e álcool etílico, o pvp é dissolvido no álcool. A 
solução formada possui aspecto viscoso e incolor. Após o preparo, é 
transportada para o sistema para que os testes sejam realizados. Após o término 
as fibras foram levadas para uma primeira análise no microscópio ótico, as 
imagens apresentaram baixa resolução, uma apuração mais precisa seria feita 
através da microscopia eletrônica de varredura, mas devido o início da pandemia 
e a paralisação das atividades não foi possível realiza-la. 
 
Palavras-chave: Nanofios, solution blow spinning 

TITLE: ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE PEROVSKITAS 

NANOESTRUCTURADAS PELO MÉTODO SOLUTION BLOW SPINNING 

Abstract 

This current work consists of producing perovskites in the form of nanowires 
using the SBS system (solution blow spinning) and studying their physical 
properties. The project's principle was to develop this system. The first part of 
SBS that is responsible for producing the fibers has been successfully completed. 
However, their collector was not developed in time due to the suspension of 
academic activities. Some tests were carried out to check its quality. The 
polymeric solution used to produce the nanowires is based on PVP (polyvinyl 
pyrrolidone) and ethyl alcohol, the pvp is dissolved in alcohol. The solution formed 
has a viscous and colorless appearance. After preparation, it is transported to the 
system for testing to be performed. After the end, the fibers were taken for a first 
analysis in the optical microscope, the images showed low resolution, a more 
accurate determination would be made through the scanning electron 
microscopy, but due to the beginning of the pandemic and the paralysis of the 
activities it was not possible to carry out over there. 
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Keywords: perovskites, nanowires, solution blow spinning 
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TÍTULO: Estudo dos parâmetros de concentração de inóculo e fontes de 

nitrogênio na produção de biobutanol a partir da casca do coco verde pela 

bactéria Clostridium beijerinckii 

Resumo 

A Clostridium beijerinckii é uma bactéria anaeróbica capaz de sintetizar acetona, 
etanol e butanol através do processo de fermentação sob nutrição adequada, 
como açúcares fermentescíveis, fontes de nitrogênio e minerais. Neste trabalho 
foram avaliadas as influências da concentração inicial de inóculo e fontes de N, 
peptona e triptona, na produção de biobutanol. Os experimentos de fermentação 
ABE foram realizados em batelada, em frascos fechados, em anaerobiose, por 
96h. Foram utilizados meio sintético e meio hidrolisado da casca do coco verde 
pré-tratada com NaOH 2% (LCM 1), ambos suplementados. Os meios 
hidrolisados apresentaram rendimentos próximos na produção de butanol, em 
média, de 0,415 g but/g ART apesar das variações de concentração inicial de 
inóculo. O rendimento e a produtividade na fermentação ABE foram 
significativamente menores nos meios sintéticos. Os meios hidrolisados 
suplementados com Triptona e concentração de inóculo de 1 g/L obtiveram 
produção de butanol discretamente superiores aos demais meios hidrolisados, 
independente das concentrações de inóculo. Em média, esses meios produziram 
3,219 g/L de butanol. 

 
Palavras-chave: coco, butanol, hidrolisado, nitrogênio, fermentação. 

TITLE: Study of the parameters of inoculum concentration and nitrogen sources 

in the production of biobutanol from green coconut shell by the bacterium 

Clostridium beijerinckii 

Abstract 

Clostridium beijerinckii is an anaerobic bacterium capable of synthesizing 
acetone, ethanol and butanol through the fermentation process under adequate 
nutrition, such as fermentable sugars, sources of nitrogen and minerals. In this 
work, the influences of the initial concentration of inoculum and sources of N, 
peptone and tryptone in the production of biobutanol were evaluated. The ABE 
fermentation experiments were carried out in batches, in closed flasks, in 
anaerobiosis, for 96h. Synthetic medium and hydrolyzed medium of green 
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coconut shell pre-treated with 2% NaOH (LCM 1) were used, both supplemented. 
Hydrolyzed media showed close yields in butanol production, on average, 0.415 
g but / g ART despite variations in the initial inoculum concentration. Yield and 
productivity in ABE fermentation were significantly lower in synthetic media. The 
hydrolyzed media supplemented with Tryptone and inoculum concentration of 1 
g / L obtained butanol production slightly superior to the other hydrolyzed media, 
regardless of the inoculum concentrations. On average, these media produced 
3,219 g / L of butanol. 

 
Keywords: coconut, butanol, hydrolyzate, nitrogen, fermentation. 
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TÍTULO: Reciclagem de metais de placas de circuito impresso por lixiviação 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a eficiência do ácido sulfúrico concentrado 
na despolimerização da resina epóxi presente em placas de circuito impresso 
(PCI) de computadores desktops. Inicialmente as PCI foram submetidas a 
etapas de pré-tratamento físico mecânicos para serem divididas em dois grupos 
de materiais de trabalho: as PCI cortadas em fragmentos de 4 cm² e as PCI 
moídas. Após a realização dos ensaios foi constatado que as taxas de 
despolimerização em valores percentuais foram crescentes apenas na primeira 
hora de reação quando utilizadas as PCI cortadas, eficiência máxima de 42,12%. 
Por outro lado, os rendimentos das reações realizadas com as PCI moídas foram 
superiores a 44% em todos os intervalos de tempo testados, com eficiência 
máxima de 48,08% após três horas de reação. 

 
 
Palavras-chave: Placas de circuito impresso. Despolimerização. Ácido sulfúrico. 

TITLE: Metal recycling of printed circuit boards by leaching 

Abstract 

The objective of this work is to study the efficiency of concentrated sulfuric acid 
in the depolymerization of epoxy resin present in printed circuit boards (PCI) of 
desktop computers. Initially, the PCIs were subjected to mechanical physical 
pretreatment steps to be divided into two groups of work materials: the PCIs cut 
into 4 cm² fragments and the ground PCBs. After carrying out the tests, it was 
found that depolymerization rates in percentage values increased only in the first 
hour of reaction when the cut PCIs were used, a maximum efficiency of 42.12%. 
On the other hand, the yields of the reactions carried out with the ground PCIs 
were higher than 44% in all the tested time intervals, with a maximum efficiency 
of 48.08% after three hours of reaction. 
 
Keywords: Printed circuit boards. Depolymerization. Sulfuric acid. 
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TÍTULO: DESENVOLVIMENTO, PROJEÇÃO, CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO 

DE UM ESCLERÔMETRO PENDULAR 

Resumo 

 

Na usinagem convencional, em que há o contato da peça a ser usinada com a 
ferramenta de corte, são geradas forças que podem resultar em deformações 
indesejadas, aumento da potência consumida e, consequentemente, aumento 
exagerado da temperatura de corte. Assim, o monitoramento das forças que 
surgem na formação do cavaco é tarefa imprescindível para o melhor 
entendimento e tomada de decisões que conduzam à otimização do processo. 
Nesse caso, normalmente o monitoramento é realizado diretamente na máquina-
ferramenta usando dinamômetros, o que custa tempo e dinheiro. Para minimizar 
tais problemas, pode-se fazer uso de técnicas mais simples e baratas e que 
representem de forma satisfatória os fenômenos que ocorrem na interação entre 
peça e ferramenta na usinagem, como é o caso da esclerometria pendular. Ela 
consiste em liberar, de uma certa altura, um riscador que ao entrar em contato 
com a amostra, perde parte de sua energia no riscamento. A intensidade desta 
energia consumida, representa a dificuldade que o riscador teve para riscar a 
peça. Este valor pode ser correlacionado com a dureza dinâmica do material, 
coeficiente de atrito e outras variáveis importante para se avaliar 
tribologicamente o sistema, fornecendo informações importantes a serem 
consideradas num processo de usinagem real. O presente trabalho tem como 
objetivo construir um esclerômetro pendular instrumentado, para medir, além da 
da energia consumida, as forças envolvida, o coeficiente de atrito e dureza 
dinâmica. 

 
 
Palavras-chave: Esclerômetro Pendular. Monitoramento. Energia de riscamento. 

TITLE: DEVELOPMENT, DESIGN, CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A 

PENDULAR SCLEROMETER 

Abstract 

 

In conventional machining, in which there is contact between the part to be 
machined with the cutting tool, forces are generated that can result in undesirable 
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deformation, both in the workpiece and the cutting tool, increase in the power 
required for chip formation, and excessive cutting temperatures. Thus, the 
monitoring of the forces that arise during the chip formation is crucial to improve 
the skills and the decision taking that lead to the process optimization. In this 
case, normally the monitoring is directly performed on the machine tool using 
dynamometers, which costs time and money. In order to minimize these 
problems, it can be used simpler and cheaper methods, which represent 
satisfactorily the phenomena that occur between tool and workpiece in 
machining, as is the case of pendular sclerometer. The technique consists in 
realising from a certain height a scratcher (cutting tool) that scratches the sample 
(workpiece) and loses part of its energy during the scratching. The intensity of 
this consumed energy represents the difficulty of the scratcher to scratch the 
sample. This value can be correlated with the dynamic hardness of the scratched 
material, friction coefficient, and with other important variables to tribological 
evaluate the system, providing important information for consideration in a real 
machining process.Thus, the present work aims to construct a instrumented 
pendular sclerometer to measure the consumed energy, forces and the friction 
coefficient. 

 
 
Keywords: Pendular Sclerometer. Monitoring. Scratching energy. 
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TÍTULO: Identificação e quantificação de Pb2+ em tintura progressiva capilar 

utilizando técnicas voltamétricas 

Resumo 

As tinturas capilares são produtos cosméticos bastantes consumidos em todo o 
mundo, há diversas categorias de tintas capilares, e uma delas é a tintura 
progressiva capilar, esse tipo de cosmético tem como objetivo tingir os fios 
branco progressivamente. O fator que mais chama a atenção nesse tipo de 
produto é a presença do acetato de chumbo nos ingredientes descritos pelo 
fabricante. O chumbo é considerado um metal pesado, altamente tóxico e 
cumulativo no organismo, o que pode acarretar diversas patologias. A coloração 
dos fios ocorre a partir da reação do acetado de chumbo com o enxofre presente 
nos fios de cabelo e com o enxofre que faz parte da composição do produto, de 
tal modo que forma o sulfeto de chumbo que fornece a coloração preta aos fios. 
Foi pensando na problemática acarretada pela presença do chumbo na tintura 
progressiva capilar que a pesquisa foi desenvolvida afim de identificar e 
quantificar o chumbo na amostra de tintura progressiva capilar através de 
técnicas voltamétricas. Foram realizados alguns testes, modificando eletrodos, 
tipo de voltametria, eletrólito, para por fim, obter um conjunto final de fatores que 
fossem capazes de identificar e quantificar o chumbo na amostra estudada. O 
eletrodo de trabalho de filme de bismuto foi o de melhor desempenho, quando 
comparado ao de carbono vítreo também testado nesse presente estudo. As 
voltametrias aplicadas foram de pulso diferencial, onda quadrada e cíclica. 
 
Palavras-chave: Tintura progressiva capilar. Chumbo. Voltametria. Filme de 

bismuto 

TITLE: Identification and quantification of Pb2+ in progressive hair dye using 

voltammetric techniques 

Abstract 

 

Hair dyes are cosmetic products widely consumed all over the world, there are 
some categories of hair dyes, and one of them is the progressive hair dye, this 
type of cosmetic aims to progressively dye the white hair. The most striking factor 
in this type of product is the presence of lead acetate in the ingredients described 
on the label. Lead is considered a heavy metal, highly toxic and cumulative in the 
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body, which can lead to several pathologies. The coloring of the wires occurs 
from the reaction of lead acetate with the sulfur present in the hair strands and 
with the sulfur that is part of the product composition, in such a way that it forms 
the lead sulfide that provides the black coloring to the strands. It was thinking 
about the problem caused by the presence of lead in progressive hair dye that 
the research was developed in order to identify and quantify the lead in the 
sample of progressive hair dye through voltammetric techniques. Some tests 
were carried out, modifying electrodes, type of voltammetry, electrolyte, to finally 
obtain a final set of factors that proved to identify and quantify the lead in the 
studied sample. The working electrode of bismuth film was the one with the best 
performance when compared to the vitreous carbon also tested in this study. The 
applied voltammetry were differential pulse, squarewave and cyclic. 

 
 
Keywords: Progressive hair dye. Lead. Voltammetry. Bismuth film 
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TÍTULO: AutoTurbo - uma ferramenta para a caracterização automática dos 

parâmetros estelares utilizados no estudo da evolução estelar 

Resumo 

Um problema físico bastante complexo é a determinação precisa de parâmetros 
físicos na atmosfera estelar. Nesta pesquisa iremos apresentar um projeto onde 
é descrito o desenvolvimento de uma ferramenta automática que será utilizada 
na determinação de parâmetros físicos fundamentais da atmosfera estelar, tais 
como temperatura efetiva, gravidade superficial, velocidade de microturbulência, 
metalicidade e a velocidade rotacional, assim como a determinação das 
abundâncias químicas de vários elementos que compõem o interior estelar. 
Abordaremos também o processo da técnica de síntese espectral para uma 
amostra de estrelas. Este trabalho tem como objetivo a apresentação do status 
atual do desenvolvimento desta ferramenta para que, com o seu auxílio, 
possamos determinar, de forma precisa e em menor tempo, estes parâmetros 
para uma ampla amostra de estrelas. 
 
Palavras-chave: Espectroscopia. Parâmetros atmosféricos. Estrelas evoluídas. 

TITLE: AutoTurbo - a tool for the automatic characterization of stellar parameters 

used in the study of stellar evolution 

Abstract 

 

A very complex physical problem is the precise determination of physical 
parameters in the stellar atmosphere. In this research we will present a project 
describing the development of an automatic tool that will be used to determine 
fundamental physical parameters of the stellar atmosphere, such as effective 
temperature, surface gravity, microturbulence speed, metallicity and rotational 
speed, as well as the determination chemical abundances of various elements 
that make up the stellar interior. We will also cover the process of spectral 
synthesis for a sample of stars. This work aims to present the current status of 
the development of this tool so that, with your help, we can determine, in a precise 
way and in less time, these parameters for a wide sample of stars. 

 
 
Keywords: Spectroscopy. Atmospheric parameters. Evolved stars. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1722 

 

CÓDIGO: ET1088 

AUTOR: RAILA MARIZ FARIA 

COAUTOR: REBECCA LUNA LUCENA 

ORIENTADOR: SARA FERNANDES FLOR DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: IMAGENS DE SATÉLITE APLICADAS À ANÁLISE DA VARIAÇÃO 

ESPACIAL DAS TEMPERATURAS E À SENSAÇÃO TÉRMICA NO SEMIÁRIDO 

POTIGUAR NO ANO DE 2019 

Resumo 

 

Os estudos sobre a sensação térmica de populações que vivem em regiões 
naturalmente quentes, como no Semiárido Brasileiro, são de grande importância 
no que se refere ao bem estar, ao desempenho físico e a saúde humana. Neste 
sentido, o presente trabalho tem por objetivo principal identificar e monitorar a 
temperatura nas microrregiões do Seridó oriental e ocidental do Estado do Rio 
Grande do Norte, por meio de dados disponibilizados pelo INMET das 
temperaturas médias, máximas, mínimas e imagens termais do Satélite Landsat 
8. Posteriormente aplicar os índices bioclimáticos de conforto térmico humano 
reconhecidos cientificamente para definir o grau de conforto térmico ao qual a 
população está submetida. Identificando assim, o predomínio de altas 
temperaturas médias superiores aos 26ºC, ocasionando um desconforto térmico 
em basicamente todos os meses do ano, com destaque para o mês de 
dezembro, com as maiores temperaturas registradas, média superior a 29,5°. 
Mediante esses resultados é oportuno realizar estudos de mecanismos para 
otimização da sensação térmica de toda a região, identificando as áreas mais 
adequadas e críticas ao desenvolvimento das atividades humanas no Seridó 
Potiguar, estando os maiores desconfortos térmicos localizados na região da 
Depressão Sertaneja, onde estão localizadas as cidades da Região Seridó. 

 
 
Palavras-chave: Temperatura, Conforto Térmico, Geotecnologias. 

TITLE: Temperature behavior and thermal sensation in the Seridó Potiguar 

Region in the Brazilian Semi-arid in 2019 

Abstract 

 

Studies on the thermal sensation of populations that live in naturally warm 
regions, such as in the Brazilian Semiarid Region, are of great importance with 
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regard to well-being, physical performance and human health. In this sense, the 
present work has as main objective to identify and monitor the temperature in the 
micro-regions of the eastern and western Seridó of the State of Rio Grande do 
Norte, through data provided by INMET of the average, maximum, minimum 
temperatures and thermal images of the Landsat Satellite. 8. Subsequently apply 
the bioclimatic indices of human thermal comfort scientifically recognized to 
define the degree of thermal comfort to which the population is submitted. Thus, 
the predominance of high average temperatures above 26ºC, causing thermal 
discomfort in basically all months of the year, with an emphasis on the month of 
December, with the highest temperatures recorded, an average higher than 29.5 
°. Through these results, it is opportune to carry out studies of mechanisms to 
optimize the thermal sensation of the entire region, identifying the most 
appropriate and critical areas for the development of human activities in Seridó 
Potiguar, with the greatest thermal discomforts located in the region of the 
Depression Sertaneja, where they are located. the cities of the Seridó Region. 

 
 
Keywords: Temperature, Thermal Comfort, Geotechnologies. 
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TÍTULO: MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL MULTIESCALA 

APLICADA AO ESCOAMENTO DE FLUIDOS E TRANSPORTE DE SOLUTOS 

EM MEIOS POROSOS. 

Resumo 

Neste relatório está sendo exposta a pesquisa feita pelo aluno Antonio Paulo 
Muniz Lemos, referente ao período da bolsa de iniciação científica PIBIC-CNPq, 
tendo como tema principal a modelagem matemática e computacional aplicada 
ao escoamento de fluidos e transporte de solutos em meios porosos. Para fazer 
tanto, foram utilizadas as leis de conservação de massa e momento linear. O 
modelo matemático baseado em um sistema de equações diferenciais consiste 
da Lei de Darcy, balanço de massa da fase fluida e balanço de massa do soluto 
na fase aquosa. Vale destacar que obter soluções analíticas para os modelos 
matemáticos comumente deduzidos considerando problemas realistas consiste 
de uma tarefa muito difícil e muitas vezes impossível tendo em vista o nível de 
complexidade destas equações diferenciais. Sendo assim, se faz necessário a 
resolução dessas equações fazendo uso de algum método numérico, os quais 
aproximam a solução analítica do problema de interesse. Realizando uma busca 
bibliográfica é possível perceber o vasto numérico de metodologias numéricas 
para resolução de equações diferenciais, porém, durante a vigência da bolsa de 
iniciação científica foi dado ênfase ao método das diferenças finitas (Randall J. 
Leveque 2007) e dos elementos finitos (HUGHES 2000). Além disso, também 
foram estudados alguns softwares matemáticos e linguagens computacionais, 
onde destaco Fortran, Matlab e Gmsh. 
 
Palavras-chave: Modelagem Matemática e Computacional; Equações 

Diferenciais 

TITLE: MULTISCALE MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL MODELING 

APPLIED TO FLUID FLOW AND SOLUTE TRANSPORT IN POROUS 

ENVIRONMENTS. 

Abstract 

In this report is being exposed the research made by the student Antonio Paulo 
Muniz Lemos, referring to the period of the scientific initiation scholarship PIBIC-
CNPq, having as main theme the mathematical and computational modeling 
applied to fluid flow and transport of solutes in porous environments. To do so, 
the laws of mass conservation and linear moment were used. The mathematical 
model based on a system of differential equations consists of Darcy's Law, fluid 
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phase mass balance and solute mass balance in the aqueous phase. It is worth 
noting that obtaining analytical solutions for mathematical models commonly 
deduced considering realistic problems is a very difficult and often impossible 
task in view of the level of complexity of these differential equations. Therefore, it 
is necessary to solve these equations using some numerical method, which 
approximate the analytical solution to the problem of interest. Performing a 
bibliographic search, it is possible to perceive the vast numerical of numerical 
methodologies for solving differential equations, however, during the duration of 
the scientific initiation scholarship, emphasis was placed on the finite difference 
method (Randall J. Leveque 2007) and finite elements (HUGHES 2000). In 
addition, some mathematical software and computational languages were also 
studied, where I report Fortran, Matlab and Gmsh 
 
Keywords: Mathematical and Computational Modeling; Differential Equations 
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TÍTULO: ESTUDO DA VIABILIDADE DO TIJOLO FEITO COM O DESCARTE 

DO PAPEL (SULFITE, KRAFT, CANSON E DE EMBALAGEM) PARA 

APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

Resumo 

Com o cenário da construção civil, assim como da Engenharia de modo geral, 
novos materiais e métodos se fazem cada vez mais necessários a fim de se ter 
uma indústria mais sustentável e, ainda assim, economicamente viável e 
atrativa. Um material que chama atenção pela sua facilidade de obtenção, uso e 
reciclagem, tal como de suas características, é o papel. O presente trabalho tem 
como objetivo analisar a resistência à compressão de tijolos cuja matéria-prima 
base é o papel. Como não há normas para este tipo de tijolo, foi utilizada a NBR 
15270, que trata das características do tijolo cerâmico, um dos mais utilizados 
na construção civil. Embora esta norma tenha sido utilizada para os parâmetros 
iniciais, houve algumas adaptações devido às características do papel. Ele não 
se rompe, como os demais materiais comumente utilizados, apenas se deforma. 
Devido a isso, mais que observar a força capaz de romper o material e calcular 
sua resistência ─ como ocorre com o tijolo cerâmico ─, o relatório trata da análise 
das deformações causadas às dimensões dos tijolos do lote testado. A partir 
disso, é possível tirar conclusões a cerca de mudanças necessárias na 
fabricação dos tijolos de papel para melhorar algumas características, assim 
como construir uma base de dados da resistência que eles apresentam. 

  

 
 
Palavras-chave: Resistência. Compressão. Tijolo. Papel. Deformação. 

TITLE: STUDY ON THE FEASIBILITY OF BRICK DONE WITH PAPER 

DISPOSAL (SULPHITE, KRAFT, CANSON AND PACKAGING) FOR 

APPLICATION IN CIVIL CONSTRUCTION. 

Abstract 

With the civil construction scenario, as well as Engineering in general, new 
materials and methods are becoming increasingly necessary in order to have a 
more sustainable industry, and yet, economically viable and attractive. A material 
that stands out for its ease of obtaining, use and recycling, as well as its 
characteristics, is paper. The present work aims to analyze the compressive 
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strength of bricks whose base material is paper. As there are no standards for 
this type of brick, NBR 15270 was used, which deals with the characteristics 
of ceramic brick, one of the most used in civil construction. Although this standard 
was used for the initial parameters, there were some adaptations due to the 
characteristics of the paper. It doesn't break, like other commonly used materials, 
it just deforms. Because of this, more than observing the force capable of 
breaking the material and calculating its strength ─ as occurs with ceramic bricks 
─, the report deals with the analysis of deformations caused to the dimensions of 
the bricks in the tested lot. From this, it is possible to draw conclusions 
about necessary changes in the manufacture of paper bricks to improve some 
characteristics, as well as to build a database of the resistance they present. 

  

 
 
Keywords: Resistance. Compression. Brick. Paper. Deformation. 
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TÍTULO: Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Campus Natal da 

UFRN 

Resumo 

O presente trabalho, tem como objetivo a elaboração e implementação de um 
Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, no campus Natal da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, buscando, através dos resultados 
obtidos, alternativas de mitigação dos impactos gerados pelas emissões. 
Infelizmente, com esse período de isolamento social e pandemia afetando todos 
os âmbitos sociais, foi impossibilitado a ida à universidade para a verificação das 
informações necessárias, com isso, o primeiro ano do projeto foi voltado à 
compreensão do funcionamento da ferramenta utilizada, GHG Protocol, que 
necessita de um estudo cuidadoso e detalhado. Espera-se que com a 
continuidade do projeto, possa-se gerar a primeira análise do Inventário, visando 
implementá-lo no Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFRN. 
 
Palavras-chave: Efeito Estufa, Mudanças Climáticas, Sustentabilidade. 

TITLE: GREENHOUSE GAS EMISSIONS INVENTORY AT UFRN HOME 

CAMPUS 

Abstract 

 

The objective of this work is the elaboration and implementation of a Greenhouse 
Gas Emissions Inventory at the Natal campus of the Federal University of Rio 
Grande do Norte, seeking, through the results obtained, alternatives to mitigate 
the impacts generated by emissions. Unfortunately, with this period of social 
isolation and pandemic affecting all social spheres, it was impossible to go to the 
university to verify the necessary information, so the first year of the project was 
focused on understanding the operation of the tool used, GHG Protocol, which 
requires a careful and detailed study. It is expected that with the continuity of the 
project, the first analysis of the Inventory can be generated, aiming to implement 
it in the UFRN Sustainable Logistics Management Plan. 

 
 
Keywords: Greenhouse Effect, Climate Change, Sustainability. 
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LIMA 

COAUTOR: RAYRA OLIVEIRA DE MEDEIROS 
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TÍTULO: Estudo de efeitos antimicrobianos de nanopartículas magnéticas. 

Resumo 

Nanopartículas Magnéticas (NM’s) têm sido alvo de vários estudos biomédicos 
e atraindo grande interesse comercial devido às suas propriedades 
superparamagnéticas e sua biocompatibilidade. As NM’s de óxido de ferro tem 
demonstrado resultados promissores, pois são conhecidas por exercerem 
atividades biológicas diversas como nos diagnósticos por imagem, na 
engenharia de tecidos, como biossensores, nas terapias, principalmente de 
câncer, que permitem sua aplicação em saúde, como também, ação 
antimicrobiana, objetivo do nosso trabalho. Então, diante do problema global de 
resistência bacteriana ao tratamento com antibióticos, é necessário encontrar 
alternativas de tratamento. Para esse experimento, as nanopartículas foram 
produzidas segundo o processo de síntese top-down por moagem de alta 
energia e, em seguida, utilizada em meio sólido com Pseudomonas aeruginosa 
e em meio líquido com Staphylococcus aureus em diferentes concentrações. 
Contudo, os resultados obtidos foram inconclusivos, pois, devido a pandemia da 
Covid-19, não houve tempo suficiente para verificar a real ação das 
nanopartículas nas bactérias. Por isso, é necessário repetir o experimento e, se 
necessário, realizar mudanças no protocolo, como a quantidade das 
nanopartículas, já que foi demonstrado o efeito dependente da concentração, e 
analisar a qualidade das cepas utilizadas. 

 
Palavras-chave: Nanopartícula magnética; Campo magnético; resistência 

bacteriana 

TITLE: Study of antimicrobial effects of magnetic nanoparticles. 

Abstract 

 

Magnetic nanoparticles (MN’s) have been the target of several biomedical studies 
and my great commercial interest due to their superparamagnetic properties and 
their biocompatibility. Iron oxide MN's have shown promising results, as they are 
known to perform diverse biological activities such as imaging diagnostics, tissue 
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engineering, biosensors, therapies, especially cancer, which allow their 
application in health, as well as, antimicrobial action, objective of our work. So, 
given the global problem of bacterial resistance to antibiotic treatment, it is 
necessary to find treatment alternatives. For this experiment, the nanoparticles 
were produced according to the process of top-down synthesis by high energy 
grinding and, then, used in solid medium with Pseudomonas aeruginosa and in 
liquid medium with Staphylococcus aureus in different concentrations. However, 
the results obtained were inconclusive, because, due to the Covid-19 pandemic, 
there was not enough time to verify the real action of nanoparticles on bacteria. 
Therefore, it is necessary to repeat the experiment and, if necessary, make 
changes to the protocol, such as the quantity of nanoparticles, since the 
concentration-dependent effect has been demonstrated, and to analyze the 
quality of the strains used. 

 
 
Keywords: Magnetic nanoparticle; magnetic field; bacterial resistance. 
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TÍTULO: Universalidade na Dinâmica de Sistemas Clássicos: Escala na 

Termodinâmica Fora do Equilíbrio 

Resumo 

A fim de compreender melhor a dinâmica de grupo na mecânica quântica, 
buscamos estudar comportamentos de escala durante o processo de 
termalização de um gás clássico. Caso confirmado, buscaremos esse 
comportamento em gases de partículas quânticas. 
 
Palavras-chave: Dinâmica quântica, Termodinâmica fora do equilíbrio 

TITLE: Universal Dynamics in Classical Systems: Scaling in Non-Equilibrium 

Thermodynamics 

Abstract 

In order to better understand group dynamics in quantum mechanics, we seek to 
study scaling behaviour in the thermalization process of a classical gas. If we 
confirm this, we will study this behaviour with a quantum gas. 
 
Keywords: Quantum dynamics, Far from equilibrium thermodynamics 
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TÍTULO: Implantação de uma aplicação para Internet das Coisas 

Resumo 

A internet das coisas é uma tecnologia que vem trazendo soluções inovadoras 
com objetivo de implementar ambientes inteligentes, tais como, cidades, 
fazendas, indústrias, sensores industriais, carros entre outras aplicações em 
diversos setores e mercado. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 
desenvolver uma aplicação para IoT a ser implantada no setor de compostagem 
da Escola Agrícola de Jundiaí - UFRN. A implantação de sensores de 
temperatura e umidade para monitoramento das variáveis que contribuem no 
processo de compostagem é uma tecnologia indispensável para que o usuário 
tenha todos os parâmetros necessário para tomada de decisão. Utilizando a 
plataforma Fiware que possui GEs como o Orion context Broker que é capaz de 
receber dados de contexto e o Cygnus que tem a funcionalidade de persistir os 
dados de contexto, dando informações de contexto para a tomada de decisões 
seguras. Atualmente, o setor de compostagem não possui um sistema que 
otimize o processo de compostagem. Dessa forma a implantação de um sistema 
IoT essencial para que o processo seja otimizado. 
 
Palavras-chave: Fiware. Orion. Cygnus. IoT. compostagem. resíduos. 

TITLE: Deployment of an Internet of Things application 

Abstract 

The internet of things is a technology that has brought innovative solutions such 
as smart cities, smart farms, smart industries, industrial sensors, smart cars and 
other applications in various sectors and markets. Thus, this workt aims to 
develop an IoT application to monitor the composting sector of the Agricultural 
School of Jundiaí - UFRN. The deployment of temperature and humidity sensors 
to monitor the variables that contribute to the composting process is an 
indispensable technology for the user to have all the parameters necessary for 
decision making. Using the Fiware platform that has GEs like Orion context 
Broker that is able to receive context data and Cygnus that has the functionality 
to persist context data, giving accurate information to the user so that he has the 
possibility to have parameters to make better decisions. Since the composting 
sector does not have a system that optimizes the composting process, the 
implementation of an IoT system is essential for the process to be optimized. 
 
Keywords: Fiware. Orion. Cygnus. IoT. composting. waste. 
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TÍTULO: ANÁLISE DO DESGASTE EM ENSAIOS TRIBOLÓGICOS 

UTILIZANDO PROCESSAMENTO DE IMAGENS 

Resumo 

O atrito ocorre pelo contato entre dois ou mais corpos e está presente em 
qualquer sistema mecânico. Embora seja importante para evitar movimentos 
relativos indesejáveis, atua como força dissipadora de energia e promove o 
desgaste da superfície dos componentes. Vários ensaios tribológicos têm sido 
desenvolvidos como forma controlada de avaliar o mecanismo de desgaste 
atuante entre superfícies metálicas, bem como para observar a influência do tipo 
de lubrificante utilizado. A avaliação da lubricidade de um lubrificante é 
normatizado pelo ensaio HFRR (High Frequency Reciprocating Rig), que é dado 
pelo sistema tribológico esfera-disco em contato lubrificado, e que produz como 
resultado imagens das quais se extrai o diâmetro da escara de desgaste, do 
inglês WSD (Wear Scar Diameter). A partir de um conjunto de testes com 
diferentes lubrificantes foram extraídas imagens das superfícies desgastadas. 
Deste modo, propõe-se neste trabalho aplicar técnicas de visão computacional 
que explorem outras características das imagens além do WSD, permitindo 
assim uma melhor descrição do desgaste e do tipo de lubrificante utilizado. 
 
Palavras-chave: Análise de desgaste. Processamento de imagens. Rede Neural 

Artificial. 

TITLE: ANALYSIS OF WEAR IN TRIBOLOGICAL TESTS USING IMAGE 

PROCESSING 

Abstract 

The fricction occurs due to contact between two or more bodies and is present in 
any mechanical system. Although it's important to avoid unwanted relative 
movements, it acts as an energy dissipating force and promotes wear on the 
components surfaces. Several tribological tests has been developed as a 
controlled way to evaluate the acting wear mechanism between metallic surfaces, 
as well as to observe the type of lubricant used. The lubricity assessment of the 
lubricant is standardized by the HFRR test (High Frequency Reciprocating Rig), 
which is given by the tribological sphere-disc system in lubricated contact, and 
produces as result images from which is extracted the wear scar diameter (WSD). 
From a set of tests with different lubricants, images of the worn out surfaces were 
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extracted. Thus, it is proposed in this work to computer vision techniques that 
explore other characteristics of the images besides the WSD, therefore, allowing 
a better description of the wear and what type of lubricant was used. 
 
Keywords: Wear analysis. Image processing. Artificial Neural Network. 
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TÍTULO: Pesquisa e implementação de análise de dados educacionais na 

ferramenta ATID 

Resumo 

A ATID – Authoring Tool for Instruction Design é uma solução que possibilita o 
acompanhamento de componentes curriculares por meio do design instrucional 
e através de uma interface web. A solução possui uma poderosa base de dados 
para a análise da aprendizagem dos alunos, além de possibilitar o 
acompanhamento das atividades e o desempenho dos estudantes em tempo 
real. O sistema utiliza como base a Rede de Atividades de Alto Nível e permite 
a criação de caminhos de aprendizagem customizáveis pelo corpo docente para 
diversos tipos de perfis de alunos. 
 
Palavras-chave: atid. design instrucional. rede de atividades. Análise de 

Aprendizagem 

TITLE: Research and implementation of educational data analysis in the ATID 

tool 

Abstract 

ATID - Authoring Tool for Instruction Design is a solution that allows the 
monitoring of curricular components through instructional design through a web 
interface. The solution has a powerful database for the analysis of student 
learning, in addition to enabling the monitoring of activities and student 
performance in real time. The system is based on the High Level Activities 
Network and allows the creation of customizable learning paths by the faculty for 
different types of student profiles. 
 
Keywords: atid. instructional design. network activities. learning analytics 
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TÍTULO: ANÁLISE DE UM DINAMÔMETRO BASEADO EM TRANSDUTORES 

DO TIPO STRAIN GAUGE PARA A DETERMINAÇÃO DAS COMPONENTES 

DA FORÇA DE USINAGEM NO TORNEAMENTO ORTOGONAL 

Resumo 

A usinagem é o processo de fabricação mais empregado na indústria. Objetiva 
conferir forma, dimensões e acabamento à peça, por meio da remoção de 
cavaco. Particularmente, o processo de torneamento ortogonal caracteriza-se 
pela interação peça-ferramenta de corte, em que a aresta de corte é normal ao 
plano de trabalho e ao plano de referência. Tal geometria permite analisar 
fenômenos que ocorrem na formação do cavaco, a exemplo das componentes 
da força resultante. A interação ferramenta-peça durante a operação de 
torneamento, produz uma força de usinagem que pode ser decomposta nas 
forças de corte e de avanço, que agem na direção do movimento de corte e 
avanço, respectivamente. O desenvolvimento e a intensidade dessas forças 
influenciam em outras variáveis, tais como o desgaste da ferramenta, a potência 
consumida e vibrações. Assim, este trabalho objetiva apresentar os resultados 
parciais obtidos pelo desenvolvimento de um dinamômetro baseado em 
transdutores strain gauge, capazes de monitorar diretamente e em tempo real, 
as forças de corte e avanço no torneamento ortogonal. A captação dos sinais 
dos transdutores foi feita através de um sistema de aquisição baseado na 
plataforma Arduíno Uno. O dinamômetro será calibrado através de massas-
padrão e testes de usinagem em Tecnil® e Alumínio serão efetuados. Espera-
se que os resultados comprovem a capacidade do sistema de medir módulos de 
força até valores de 500N, evidenciando a aplicabilidade em aulas de graduação 
e pós-graduação. 
 
Palavras-chave: Dinamômetro, Usinagem, Força de corte e de avanço, Corte 

ortogonal 

TITLE: ANALYSIS OF A DYNAMOMETER BASED ON STRAIN GAUGE 

TRANSDUCERS TO DETERMINE COMPONENTS OF THE RESULTANT 

FORCE IN ORTHOGONAL TURNING 

Abstract 

Machining is the most used manufacturing process in the industry. It aims to 
provide shape, dimensions and finish to a raw material, by removing chips. 
Particular, the orthogonal turning process is characterized by the workpiece-
cutting tool interaction, in which the cutting edge is normal to the work plane and 
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the reference plane. Such geometry allows to analyze phenomena that occur in 
the formation of the chip, like the components of the resulting force. The tool-
workpiece interaction during the turning operation produces a machining force 
that can be decomposed into the cutting and feed forces, which act in the 
direction of the cutting and feed movement, respectively. The development and 
intensity of these forces influence other variables, such as tool wear, power 
consumption and vibrations. Thus, this work aims to present the partial results 
obtained by the development of a dynamometer based on strain gauge 
transducers, capable of monitoring directly and in real time, the cutting and 
advancing forces in orthogonal turning. The capture of the signals from the 
transducers was done through an acquisition system based on the Arduíno Uno 
platform. The dynamometer will be calibrated using standard masses and tests 
of machining in Tecnil® and Aluminum will be carried out. The results are 
expected to prove the system's capacity to measure force modules up to 500N 
values, showing the applicability in undergraduate and graduate classes. 
 
Keywords: Dynamometer, Machining, Cutting force, Feed force, Orthogonal cut 
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TÍTULO: Aplicação e revisão dos conceitos da Álgebra Linear no contexto da 

Teoria da Relatividade. 

Resumo 

A pesquisa objetiva apresentar uma modificação na Álgebra Linear para a 
formulação da Teoria da Relatividade Restrita sem a necessidade do conceito 
de "espaço de Minkowski". Para isso, foram feitas revisões bibliográficas sobre 
Álgebra Linear, Eletromagnetismo Clássico e Relatividade Restrita. A 
modificação foi apresentada junto com suas consequências na Física. Em 
decorrência da modificação, uma revisão bibliográfica de tensores é feita. 
Também, discussões sobre polinômio de Taylor, Dinâmica de Fluidos, 
orientação de bases no R^n, símbolo de Levi-Civita e formas bilineares são 
apresentadas. 
 
Palavras-chave: Relatividade Restrita, Álgebra Linear, Tensores 

TITLE: Aplication and review of Linear Algebra concepts in context of Theory of 

Relativity 

Abstract 

This research aims to introduce a modification in Linear Algebra to formulate 
Special Relativity without "Minkowski Space" concept. Thus, literature reviews in 
Linear Algebra, Classical Eletromagnetism and Special Relativity are made. The 
modification was presented with its physical consequences. Because of the 
modification, a literature review in tensores is made. Also, brief discussions about 
Taylor polynomial, Hydrodynamics, basis orientation in R^n, Levi-Civita symbol 
and bilinear forms are presented. 
 
Keywords: Special Relativity, Linear Algebra, Tensors 
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TÍTULO: DISTRIBUIÇÃO DE METAIS PESADOS POR FRAÇÃO 

GRANULOMÉTRICA EM SEDIMENTOS DO BAIXO CURSO DO RIO DOCE 

Resumo 

É possível que uma dada fração granulométrica, mesmo apresentando menor 
teor de metais adsorvidos na superfície dos grãos minerais, possa contribuir mais 
na disponibilização destes metais para o meio ambiente, em função de sua maior 
abundância. Esse trabalho tem como objetivo discutir a distribuição dos metais 
pesados Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn nas diferentes frações granulométricas dos 
sedimentos aquáticos do baixo curso do Rio Doce, em trechos da drenagem 
entre a Lagoa de Extremoz e a Redinha, onde registra-se o uso de agrotóxicos 
no cultivo de hortaliças. Pode existir uma correlação entre a distribuição dos 
metais pesados nas frações dos diversos diâmetros de partículas que compõem 
os sedimentos e a sobrevivência do microcrustáceo Hyalella Azteca. Para isso, 
foram selecionadas 4 (quatro) amostras coletadas em um mesmo ponto, nos 
meses de junho e novembro de 2012 e janeiro e abril de 2013. Essas amostras 
foram submetidas a peneiramento nas frações silte e argila (<0.063mm), areia 
fina a muito fina (+0.063mm – 0.3mm), areia média (+0,3mm -0.6mm), areia 
grossa a muito grossa (+0,6mm -2mm) e cascalho (+2mm). Extrações 
pseudototais com água régia foram realizadas em alíquotas de amostra total e 
nas resultantes de separação granulométrica. As amostras estudadas têm 
granulometria semelhante, sendo areia fina a muito fina a fração mais 
abundante, enquanto as frações finas (0,063mm) e cascalho (+2mm) são as que 
apresentam menor percentual de massa relativa. 
 
Palavras-chave: Sedimento fluvial. Ambiente Lótico. Extração Pseudototal. 

TITLE: DISTRIBUTION OF HEAVY METALS BY GRANULOMETRIC 

FRACTION IN SEDIMENTS OF THE LOW COURSE OF RIO DOCE-RN 

Abstract 

It is possible that a given particle size fraction, even with a lower content of metals 
adsorbed on the surface of the mineral grains, can contribute more in making 
these metals available to the environment, due to their greater abundance. This 
work aims to discuss the distribution of heavy metals Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn 
in the different granulometric fractions of the aquatic sediments of the low course 
of the Rio Doce, in sections of the drainage between the Extremoz Lagoon and 
the Redinha, where the use of pesticides in the cultivation of vegetables is 
registered. There may be a correlation between the distribution of heavy metals 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1740 

 

in the fractions of the different particle diameters that make up the sediments and 
the survival of the microcustaceous Hyalella Azteca. For this, 4 (four) samples 
collected at the same point were selected: June and November 2012 and January 
and April 2013. These were subjected to sieving in the fine silt and clay fractions 
(<0.063mm), fine to very fine sand (+ 0.063mm - 0.3mm), medium sand (+ 0.3mm 
-0.6mm), coarse to very coarse sand (+ 0.6mm -2mm) and gravel (+ 2mm). 
Pseudototal extractions with aqua regia were performed in whole sample aliquots 
and in the samples produced from granulometric separation. The studied 
samples have similar granulometry, with fine to very fine sand being the most 
abundant fraction, while fine fractions (0.063mm) and gravel (+ 2mm) are the 
ones with the lowest percentage of relative mass. 

 
Keywords: River sediment. Lotic environment. Pseudototal extraction. 
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TÍTULO: Produção do chorume nos aterros sanitários: Levantamento dos 

tratamentos aplicados no Brasil 

Resumo 

Os avanços provenientes da revolução industrial disseminaram grandes 
mudanças nos meios de produção, modo de consumo e na dinâmica do resíduos 
sólidos. Impulsionando um crescimento exponencial na geração dos RSU, 
porém os desdobramentos para uma efetiva gestão seguiu a uma velocidade 
inferior. Por muitos anos no Brasil, os resíduos tinham como destinação final 
lixões a céu aberto, ocasionando diferentes tipos de contaminação. Mas, com a 
publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei 12.305/2010, 
que preconiza a destinação final dos rejeitos em aterros sanitários, bem como a 
gestão compartilhada, despertou olhares para a importância de uma eficiente 
gestão de resíduos. Os aterros estão sendo cada vez mais utilizados para a 
destinação final dos resíduos, sendo elencada como uma das técnicas mais 
adequadas ambientalmente. Porém ocorre a formação do chorume, como um 
dos subprodutos da sua operação. Onde o mesmo apresenta alta carga 
orgânica, toxicidade, representando um potencial poluidor, caso não recebas os 
devidos tratamentos. Dessa forma , o presente trabalho objetiva compreender 
como está o tratamento do lixiviado no Brasil, analisando as principais técnicas 
utilizadas nos aterros sanitários do país. Para tanto, realizou-se a coleta e análise 
de artigos, dissertações e teses, publicados em portais eletrônicos do país. 
Diante da pesquisa realizada, ficou evidente que a maior parte dos aterros 
utilizam técnicas convencionais para o tratamento do lixiviado, 
 
Palavras-chave: Lixiviado, tratamentos aplicados, aterro sanitário, 

caracterização. 

TITLE: Leachate production in landfills: Survey of treatments applied in Brazil 

Abstract 

The advances coming from the industrial revolution have spread great changes 
in the means of production, consumption mode and solid waste dynamics. 
Boosting an exponential growth in the generation of MSW, however the 
developments for an effective management followed at a lower speed. For many 
years in Brazil, the waste had as final destination open dumps, causing different 
types of contamination. But with the publication of the National Policy for Solid 
Waste (PNRS), law 12,305/2010, which advocates the final disposal of waste in 
landfills, as well as shared management, raised awareness of the importance of 
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efficient waste management. Landfills are being increasingly used for final 
disposal of waste, being listed as one of the most environmentally appropriate 
techniques. However, the formation of slurry occurs, as one of the by-products of 
its operation. Where it presents high organic load, toxicity, representing a 
potential polluter, if you do not receive the proper treatment. Thus, this work aims 
to understand how the leachate treatment in Brazil is, analyzing the main 
techniques used in landfills in the country. For this purpose, the collection and 
analysis of articles, dissertations and thesis, published in electronic portals of the 
country, was carried out. In view of the research carried out, it became evident 
that most landfills use conventional techniques for the treatment of leachate, 
where they are not so efficient, given the chemical complexity of the effluent. 
 
Keywords: leachate, applied treatments, landfill sanitary,characterization. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Sistemas Microemulsionados Retardados para 

Aplicação na Estimulação Ácida em Carbonatos 

Resumo 

 

A necessidade de tornar poços de petróleo cada vez mais eficientes, 
especialmente em ambientes de alto custo de produção, leva ao contínuo 
desenvolvimento de novas tecnologias. A acidificação da matriz é uma técnica 
de estimulação amplamente utilizada em carbonatos para aumentar a produção, 
isso ocorre devido à formação de canais de alta condutividade ao redor do poço, 
wormholes. Os sistemas microemulsionados já foram abordados em alguns 
estudos, entretanto é um campo ainda pouco explorado. Esse trabalho visa 
desenvolver e caracterizar sistemas microemulsionados ácidos do tipo óleo em 
água e testar suas aplicações na acidificação matricial em carbonatos. Os 
sistemas desenvolvidos utilizaram como tensoativo o ALKONAT-L100, 
cotensoativo o n-butanol, fase apolar o xileno e fase polar as soluções aquosas 
de HCl 1,54 %, 8,27 % e 15 %. Os sistemas de tratamento microemulsionados 
foram caracterizados quanto a turbidez, pH, diâmetro de gotícula, condutividade, 
tensão superficial e estabilidade térmica. Foram utilizadas as rochas 
carbonáticas tipo padrão Siluriam, Winterset, Edwards White, Indiana, Desert 
Pink e nacional Pirabas, que foram caracterizadas quanto a composição, 
permeabilidade, porosidade e reatividade em ácido. Os resultados obtidos 
demonstraram que os sistemas microemulsionados possuem eficiência e boas 
perspectivas de aplicação no retardo da reação ácido-rocha na estimulação 
ácida de matriz carbonática. 

 
 
Palavras-chave: Acidificação da matriz, microemulsões, carbonatos. 

TITLE: Development of Retarded Microemulsion Systems for Application in 

Carbonate Acid Stimulation 

Abstract 
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The necessity to make oil wells increasingly efficient, especially in conditions with 
high production costs, leads to continuous technological development in his area 
of knowledge. Matrix Acidification is a stimulation technique widely used in 
carbonates to increase its production as a result of the formation of high 
conductivity channels around the well, called wormholes. The microemulsion 
systems have already been subject of studies. However, this a field of study is 
still little explored. This work aims to develop and characterize acid oil in water 
microemulsion systems and test their applications in standard carbonate rock. 
These systems used ALKONAT-L100 as a surfactant, n-butanol as a co-
surfactant, xylene as a nonpolar phase and HCl solutions as a polar phase (1.54 
w/w%, 8.27 w/w%, and 15 w/w%). The acid microemulsion systems were 
characterized in ter terms of turbity, pH, drop size, conductivity, surface tension 
and thermal stability. Carbonates rocks of the standard type Siluriam, Winterset, 
Edwards White, Indiana, Desert Pink and national Pirabas were used, which were 
characterized in terms of composition, permeability, porosity and reactivity in 
acid. The results obtained demonstrate that microemulsified systems have 
efficiency and good prospects for application in retard acid-rock reaction in the 
acid stimulation in carbonates rocks. 

 
 
Keywords: Matrix acidizing, microemulsions, carbonates. 
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TÍTULO: Agregados para materiais de construção: uma revisão sobre o mercado 

e metodologia de análise de ciclo de vida 

Resumo 

O setor da construção civil é um dos maiores consumidores de recursos naturais, 
podendo causar diversos impactos ao meio. É de extrema importância o estudo 
da relação entre esse setor e a sustentabilidade. Assim, esta pesquisa tem foco 
em investigar o mercado de agregados, além de relacionar a avaliação do custo 
do ciclo de vida (ACCV) com materiais de construção. Buscou-se averiguar a 
viabilidade do comércio dos agregados na região Nordeste, e também uma 
metodologia prudente para auxiliar na escolha do material que substituirá os 
agregados naturais do concreto de cimento Portland. Para isso, foi feita uma 
pesquisa bibliográfica mediante artigos relativos à construção civil e utilização de 
agregados, assim como uma revisão sistemática focada em materiais de 
construção seguindo a metodologia da avaliação do custo do ciclo de vida. Com 
a conclusão, se pôde ter uma melhor idéia sobre qual metodologia seria a mais 
prudente na hora de escolher qual material usar na substituição dos agregados, 
além de se ter um panorama geral sobre a condição de um mercado de 
agregados no Nordeste. 

 
Palavras-chave: agregados leves, materiais de construção civil, mercado de 

agregados 

TITLE: Aggregates for construction materials: a review of the market and 

methodology of life cycle analysis 

Abstract 

The civil construction sector is one of the largest consumers of natural resources, 
and can cause several impacts to the environment. It is extremely important to 
study the relationship between this sector and sustainability. Thus, this research 
focuses on investigating the aggregates market, in addition to relating the life 
cycle cost assessment (LCA) with construction materials. We sought to ascertain 
the viability of the aggregate trade in the Northeast region, and also a prudent 
methodology to assist in the choice of material that will replace the natural 
aggregates of Portland cement concrete. For this, a bibliographic search was 
made through articles related to civil construction and the use of aggregates, as 
well as a systematic review focused on construction materials following the 
methodology of life cycle cost assessment. With the conclusion, it was possible 
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to have a better idea of which methodology would be the most prudent when 
choosing which material to use to replace aggregates, in addition to having an 
overview of the condition of an aggregate market in the Northeast. 
 
Keywords: light aggregates, building materials, aggregates market 
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TÍTULO: Simular o fenômeno termoelétrico do painel solar e célula termoelétrica 

utilizando COMSOL 

Resumo 

A procura em diversificar a matriz energética, por causa das fontes não 
renováveis possuírem seus recursos finitos e produzirem impactos ambientais, 
faz com que as fontes renováveis sejam uma alternativa. A energia solar, sendo 
uma delas, depende da quantidade de incidência solar na placa fotovoltaica e da 
temperatura dos componentes, visto que o aumento de temperatura diminui a 
taxa de rendimento. Assim, esse trabalho propõe estudar sobre o funcionamento 
do painel solar e da célula termoelétrica, com o intuito de analisar em quais 
parâmetros se obtém um desempenho mais eficiente, como também os pontos 
de máxima potência, e validar por meio de simulações realizadas na ferramenta 
COMSOL Multiphysics. 
 
Palavras-chave: Energia solar. Célula termoelétrica. Sistema híbrido. COMSOL. 

TITLE: Simulate the solar panel and thermoelectric cell thermoelectric 

phenomenon using COMSOL 

Abstract 

The search to diversify the energy matrix, because non-renewable sources have 
their finite resources and produce environmental impacts, makes renewable 
sources an alternative. Solar energy, being one of them, depends on the amount 
of solar incidence in the photovoltaic plate and the temperature of the 
components, since the increase in temperature decreases the efficiency rate. 
Thus, this work proposes to study about the functioning of the solar panel and 
the thermoelectric cell, in order to analyze in which parameters it obtains a more 
efficient performance, as well as the points of maximum power, and validate 
through simulations performed in the COMSOL Multiphysics tool. 

 
Keywords: Solar energy. Thermoelectric cell. Hybrid system. COMSOL. 
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TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL: VIABILIDADE DO USO DE RESINA DE 

POLIURETANO VEGETAL À BASE DE ÓLEO DE MAMONA COMO 

IMPERMEABILIZANTE 

Resumo 

 

O setor da Construção Civil é, reconhecidamente, o setor de atividades humanas 
que mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva. Existem 
diversos desafios para o setor da construção, porém, em suma, eles giram em 
torno principalmente da redução e otimização do consumo de materiais e 
energia, redução dos resíduos gerados, e da preservação do meio ambiente. Por 
questões éticas e ambientais, a sustentabilidade é uma demanda cada vez mais 
solicitada pela sociedade e, em contrapartida, estima-se que mais de 50% dos 
resíduos sólidos gerados pelo conjunto das atividades humanas sejam 
provenientes da construção. Nesse sentido, a idealização de um tijolo feito com 
matéria prima proveniente do descarte de papel e resíduos gerados pela UFRN 
apresenta-se como uma iniciativa considerável e relevante para a sociedade. 
Para tanto, é imprescindível observar o comportamento do tijolo face a absorção 
de umidade para que seu uso não seja comprometido e propor um tipo de 
material de fonte sustentável que garanta a estabilidade das suas 
características, problemática que pôde ser desenvolvida ao utilizar-se de uma 
resina poliuretana a base de óleo de mamona. Uma análise de variância foi 
utilizada para verificar a influência exercida pelos diferentes sistemas de 
impermeabilização. Além disso, observou-se a tendência de diminuição do teor 
de umidade com o aumento de demãos da resina, em decorrência da 
impermeabilização das partículas. 

 
 
Palavras-chave: Tijolo de papel, Absorção de água, Resina Poliuretana Vegetal. 

TITLE: BRICK MADE WITH DISPOSAL OF PAPER FOR APPLICATION IN 

CIVIL CONSTRUCTION: FEASIBILITY OF THE USE OF VEGETABLE 

POLYURETHANE RESIN BASED ON CASTOR OIL AS WATERPROOFING 

Abstract 
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The construction industry is, recognizably, the most natural resource consuming 
sector of human activities. There are several challenges that this industry needs 
to overcome, but they consist primarily on the reduction and optimization of the 
energy and materials consumption, the reduction of created residues and 
preservation of the environment. Due to ethical and environmental issues, 
sustainability is a demand that is increasingly requested by society however, on 
the other hand, it is estimated that more than 50% of the solid waste generated 
by all human activities comes from construction. In this line of thinking, the 
idealization of a brick made with raw materials from the disposal waste generated 
by UFRN presents itself as a considerable and relevant initiative for society. For 
that reason, it is indispensable to observe the brick’s behavior in terms of its water 
absorption, so that its use is not compromised and propose a type of material 
from a sustainable source that guarantees the stability of its characteristics — a 
proposition that was developed using a polyurethane resin based on castor oil. 
An analysis of variance was used to verify the influence exerted by the different 
waterproofing systems. In addition, there was a tendency to decrease the 
moisture content with the increase of resin coats, due to the waterproofing of the 
particles. 

 
 
Keywords: Paper brick, Water absortion, Polyurethane resin 
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TÍTULO: Caracterização geológica de gabro-noritos a leste de São José do 

Campestre / RN 

Resumo 

O Domínio São José do campestre é marcado por um intenso plutonismo 
brasiliano já bem caracterizado na literatura disponível. No entanto, ainda existe 
dificuldades para distinguir as suítes alcalinas shoshoníticas em razão da 
raridade de tipos menos diferenciados e ainda com mineralogia primária 
preservada. Visando pesquisar tal particularidade, o presente trabalho aborda a 
caracterização de corpos dioríticos porfiríticos e gabroides, localizados a leste 
do município de São Jose do Campestre / RN. Esses ocorrem intrudindo 
ortognaisses paleoproterozóicos do domínio supracitado. Durante o 
desenvolvimento da pesquisa, foi realizado o mapeamento geológico em escala 
aproximada 1:90.000, descrições microscópicas de seções delgadas, e análises 
de química mineral de amostras coletadas no campo. A análise geoquímica 
revelou que esses corpos apresentam uma mineralogia composta 
essencialmente por forsterita (Fo61Fa38), hiperstênio (Wo1,3En61,5Fs37,1), 
diopsídio (Wo47,8En39,5Fs12,7), augita (Wo35,5En41,6Fs22,9), Mg-
hornblenda, labradorita (An56,69Ab42,8Or0,6) e Mg-biotita (rica em Ti), 
concordante com a percentagem modal evidenciada pela análise petrográfica. A 
integração entre esses dados possibilitou classificar esses corpos, como olivina 
gabro-noritos e biotita gabronoritos, considerando-os assim como, pelo menos 
na área estudada, representantes de uma suíte shoshonítica pouca diferenciada.  
 
Palavras-chave: Gabro-norito, Suíte shoshonítica, Domínio São José do 

Campestre. 

TITLE: Geological characterization of gabbro-norites east of São José do 

Campestre / RN 

Abstract 

The São José do Campestre domain is marked by an expressive Brazilian 
plutonism that is well characterized in the available literature. However, there are 
still difficulties in distinguishing shoshonite alkaline suites due to the rarity of lower 
differentiated types and still with preserved primary mineralogy. Aiming to 
research this peculiarity, the present work addresses the characterization of 
dioritic porphyritic and gabbroid bodies, located in the east of the São José do 
Campestre/RN city. These bodies are intrusive in paleoproterozoic orthogneisses 
from the aforementioned domain. During the development of the research, it was 
realized the geological mapping on an approximated scale of 1: 90,000, 
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microscopic descriptions of thin sections and analysis of mineral chemistry of 
samples collected in the field. Geochemical analysis revealed that these bodies 
have a mineralogy composed essentially of forsterite (Fo61Fa38), hypersthene 
(Wo13En61.5Fs37.1), diopside (Wo47.8En39.5Fs12.7), augite 
(Wo35.5En41.6Fs22.9), Mg-hornblende, labradorite (An56.6Ab42.8Or0.6) and 
Mgbiotite (rich in Ti) in agreement with the modal percentage evidenced by the 
petrographic analysis. The integration between these data made it possible to 
classify these bodies, as gabbro-norite olivine and gabbro-norite biotite, 
considering them as well as, at least in the studied area, representatives of a little 
differentiated shoshonitic suite. 
 
Keywords: Gabbro-norite, shoshonite suite, São José do Campestre domain. 
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TÍTULO: Planejamento e Controle de Movimentos de Robôs Aplicados a 

Exoesqueleto Robótico 

Resumo 

O presente plano de trabalho está inserido no projeto “PVG13038-2015 - Órteses 
Ativas Transparentes para Reabilitação e Assistência à Locomoção – TAO”, que 
visa o projeto e a construção de órteses ativas transparentes para o auxílio à 
locomoção de pessoas com pouca ou nenhuma mobilidade nos membros 
inferiores (paraplégicos). O dispositivo a ser desenvolvido é constituído por um 
exoesqueleto dotado de motores elétricos alimentados por baterias que 
permitem a execução de movimentos automáticos pré-programados (caminhar, 
sentar, levantar, descer e subir degraus. Assim, o exoesqueleto terá maior 
autonomia, através da execução automática de movimentos complexos. 
Pretende-se fazer com que os movimentos do exoesqueleto se adaptem de 
forma autônoma às características do terreno, diminuindo a necessidade de 
intervenção constante por parte do usuário. 

 
Palavras-chave: ÓRTESE ATIVA, CONTROLE, E EXOESQUELETO. 

TITLE: Planning and Control of Robot Movements Applied to Robotic 

Exoskeleton 

Abstract 

The present work plan is part of the project “PVG13038-2015 - Transparent 
Active Orthoses for Rehabilitation and Assistance to Locomotion - TAO”, which 
aims at the design and construction of transparent active orthoses to assist the 
mobility of people with little or no mobility in the lower limbs (paraplegics). The 
device to be developed consists of an exoskeleton equipped with electric motors 
powered by batteries that allow the execution of pre-programmed automatic 
movements (walking, sitting, lifting, descending and climbing steps. Thus, the 
exoskeleton will have greater autonomy, through the execution complex 
movements, aiming to make the movements of the exoskeleton autonomously 
adapt to the characteristics of the terrain, reducing the need for constant 
intervention by the user. 
 
Keywords: ACTIVE ORTHESIS, CONTROL, AND EXOSKELETON. 
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TÍTULO: Remoção de agentes tóxicos utilizando carvão ativado e tensoativos 

Resumo 

Os metais pesados são um dos mais significativos poluentes que afetam o meio 
ambiente. A presença desses metais nos recursos hídricos é perigosa devido à 
alta toxicidade, capacidade de acumulação, alta solubilidade e alta estabilidade 
em águas residuais. Assim, o processo de adsorção consiste em utilizar um 
sólido, denominado adsorvente, para adsorver em sua superfície os 
contaminantes presentes nas soluções aquosas. O lodo, subproduto gerado 
durante o processo de tratamento do esgoto, é um problema contemporâneo de 
preocupação mundial. A produção do carvão ativado (CA) para utilização no 
processo de adsorção é relativamente alta, entretanto, a utilização de resíduos 
como o lodo é uma alternativa potencialmente barata, contribuindo para agregar 
valor à matéria prima e redução no custo para o descarte desse resíduo. O 
presente trabalho tem como objetivo preparar e caracterizar o carvão ativado a 
partir do lodo doméstico e aplicar na remoção benzeno e tolueno em soluções 
aquosas. Os resultados obtidos apresentaram ótimas condições de estudo 
conseguindo uma remoção de aproximadamente 75% para o benzeno e 83% 
para o tolueno nos estudos em batelada e nos estudos em coluna de leito fixo 
apresentaram uma remoção de aproximadamente 87% para o benzeno e 91% 
para o tolueno de maneira a comprovar a eficiência da técnica de adsorção 
aplicada e favorecer os custos benefícios da aplicação, podendo ser uma 
alternativa clássica para o tratamento de efluentes. 
 
Palavras-chave: Adsorção; Efluentes; Lodo doméstico; Carvão ativado. 

TITLE: Removal of heavy metals in aqueous solutions using activated carbon 

from domestic sludge and surfactants 

Abstract 

Heavy metals are one of the most polluting investments that affect the 
environment. The presence of these metals in water resources is dangerous due 
to high toxicity, accumulation capacity, high solubility and high stability in 
wastewater. Thus, the adsorption process consists of using a solid, called an 
adsorbent, to adsorb contaminants present in aqueous solutions on its surface. 
Sludge, a by-product generated during the sewage treatment process, is a 
contemporary problem of worldwide concern. The production of activated carbon 
(CA) for use in the adsorption process is relatively high, however, the use of 
waste such as sludge is a potentially cheap alternative, contributing to add value 
to the raw material and reduce the cost of disposing of this waste. This work aims 
to prepare and characterize activated carbon from domestic sludge and apply it 
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to remove benzene and toluene in aqueous solutions. The results are obtained 
by dissipating study conditions, achieving a removal of approximately 75% for 
benzene and 83% for toluene in batch studies and in alternative column studies, 
a removal of approximately 87% for benzene and 91% for toluene in order to 
prove the efficiency of the applied adsorption technique and favor the costs of the 
benefits of the application, being a classic alternative for the treatment of 
effluents. 
 
Keywords: Adsorption; Effluents; Domestic sludge; Activated charcoal. 
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TÍTULO: Construção do módulo especialista do sistema para auxílio à tomada 

de decisão sobre o manejo das pragas Cochonilha do Carmim e de Escama na 

Palma forrageira 

Resumo 

 

O projeto palmaS visa modelar, projetar e desenvolver um sistema 
computacional de apoio à tomada de decisão para gerenciamento integrado da 
Cochonilha-do-Carmim e da Cochonilha de Escama na palma forrageira (cacto). 
Uma das vertentes deste projeto é o desenvolvimento do sistema especialista, 
cujo intuito é auxiliar na tomada de decisão a partir de uma base de 
conhecimento específica sobre o assunto. Desta forma, este sistema em um 
aplicativo móvel pode ajudar o agricultor (usuário final) no gerenciamento das 
pragas e na aplicação adequada dos produtos de defensivos agrícolas de acordo 
com a fase de infestação e o ciclo de desenvolvimento da praga. 

 
 
Palavras-chave: Sistema especialista, cochonilha, praga, agricultura inteligente. 

TITLE: Development of the specialist system module to assist the decision 

support on the management of Carmine Mealybug and Scale Mealybug pests in 

forage palm 

Abstract 

 

The palmaS project aims to model, design and develop a computational support 
system for decision making for integrated management of Carmine Mealybug and 
Scale Mealybug in the forage palm (cactus). A part of this project is the 
development of the expert system, whose purpose is to assist in decision support 
from a specific knowledge base. In this way, this system in a mobile application 
can help the farmer (end user) in the management of pests and in the proper 
application of pesticide products according to the infestation phase and the pest 
development cycle. 
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Keywords: Specialist system, mealybug, pest, intelligent agriculture. 
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TÍTULO: Síntese de estireno a partir da desidrogenação do etilbenzeno na 

presença do CO2 usando catalisadores resistentes a desativação 

Resumo 

 

Para realizar os estudos da reação de desidrogenação do etilbenzeno em 
presença de CO2, foram sintetizados catalisadores a base de hexaferritas 
(SrFe12O19)através de dois métodos, o de Pechini e o método sol-gel proteico 
com base na gelatina que surge como uma possível alternativa mais sustentável 
em relação ao primeiro. Posteriormente esses catalisadores foram dispersos em 
sílica mesoporosa visando otimizar a dispersão da fase ativa a base de Fe. Após 
a síntese, os catalisadores foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), 
espectroscopia Raman e espectroscopia na região do infravermelho (FTIR). Os 
difratogramas obtidos indicaram a obtenção da hexaferrita de estrôncio, além 
disso, confirmaram a manutenção da mesoporosidade do suporte SBA-15. O 
Raman e o FTIR, a partir dos estiramentos observados nos espectros, também 
confirmam a síntese da estrutura desejada. Além disso, foram feitos testes 
catalíticos utilizando um reator de leito fixo com saturador de vapor. Os testes da 
hexaferrita como catalisador na reação de desidrogenação do etilbenzeno 
apresentaram baixos valores de conversão de etilbenzeno e maior seletividade 
para estireno. Estudos futuros serão realiados, variando as condições de reação 
e o teor da fase ativa, visando melhorar o desempenho catalítico. 

 
 
Palavras-chave: Catálise, Hexaferrita de estrôncio, sol-gel proteico, etilbenzeno, 

est 

TITLE: Synthesis of styrene from the dehydrogenation of ethylbenzene in the 

presence of CO2 using resistant catalysts for deactivation 

Abstract 

 

In order to carry out the studies of the ethylbenzene dehydrogenation reaction in 
the presence of CO2, hexaferrite-based catalysts (SrFe12O19) were synthesized 
using two methods, Pechini's and the protein sol-gel method based on gelatin, 
which appears as a possible alternative more sustainable compared to the first. 
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These catalysts were subsequently dispersed in mesoporous silica. After 
synthesis, the catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), Raman 
Spectroscopy and FTIR. The diffractograms obtained indicated the obtaining of 
strontium hexaferrite, in addition, confirmed the maintenance of the mesoporosity 
of the SBA-15 support. Raman and FTIR also confirm the synthesis of the desired 
structure. Catalytic tests were also carried out using a fixed bed reactor with 
steam saturator. The tests of hexaferrite as a catalyst in the dehydrogenation 
reaction of ethylbenzene will be carried out in future studies. 

 
 
Keywords: Catalysis, Strontium hexaferrite, gelatin, protein sol-gel. 
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TÍTULO: Sistema de arrefecimento para otimização energética de painéis 

fotovoltaicos 

Resumo 

A energia solar fotovoltaica representa uma porção muito importante das 
energias renováveis, e vem se solidificando cada vez mais como uma opção 
para o abastecimento de energia elétrica. Isso ocorre devido aos altos níveis de 
irradiação solar e a capacidade que os sistemas fotovoltaicos tem de converter 
diretamente a luz solar em eletricidade, ou seja, a geração de energia elétrica 
depende da irradiação solar incidente sobre eles. Entretanto, apenas parte da 
energia solar é convertida em energia elétrica, o restante é convertido em calor. 
O que resulta em um aumento na temperatura do sistema, provocando uma 
queda na eficiência dos painéis fotovoltaicos conforme a temperatura aumenta, 
comprometendo assim a produção de eletricidade. Este trabalho tem como 
objetivo desenvolver um módulo de teste, através do qual serão simuladas 
diferentes condições de trabalho das células fotovoltaicas, e será utilizada uma 
célula termoelétrica para resfriar o sistema, atuando na diminuição da 
temperatura do painel a fim de aumentar seu rendimento. 
 
Palavras-chave: Energia solar, Células termoelétricas, Eficiência energética, 

Controle 

TITLE: Cooling system for optimization of photovoltaic panels 

Abstract 

Photovoltaic solar energy represents a very important portion of renewable 
energies and is increasingly solidifying as an option for the global supply of 
electricity. This is due to the high levels of solar radiation available and the ability 
that photovoltaic systems have to directly convert sunlight into electricity. 
Meaning that the generation of electrical energy depends on the solar radiation 
on them. However only part of the solar energy is converted to electrical energy, 
the rest of it is converted to heat. This results in an increase in the temperature 
of the system, causing a decrease in the efficiency of the photovoltaic panels as 
the temperature increases, which compromises the production of electricity. This 
work aims to develop a test module, through which different working conditions 
of the photovoltaic cells will be simulated, and a thermoelectric cell will be used 
to cool the system, acting on decreasing the temperature of the panel in order to 
improve its performance. 
 
Keywords: Solar energy, Thermoelectric cells, Energy efficiency, Control 
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TÍTULO: Projeto e implementação de sistema supervisório para mancais 

magnéticos 

Resumo 

Este relatório trata do Projeto de Pesquisa PVJ15371-2018 - Construção e 
estudo de mancal magnético, que possui como um de seus planos de trabalho o 
Projeto e implementação de sistema supervisório para mancais magnéticos, 
sendo este último a continuação de um trabalho anterior iniciado em 2018. Traz 
uma rápida exposição sobre os mancais magnéticos, seu princípio de 
funcionamento, as razões para o prosseguimento do estudo e promoção dessa 
tecnologia. Além disso, apresenta o plano de trabalho estabelecido o 
aprofundamento dos estudos sobre o ambiente de desenvolvimento integrado 
(Qt) e a linguagem de programação (C++) empregados; os passos para a 
construção e os estágios atuais de desenvolvimento das telas que compõem o 
sistema, bem como, os testes realizados e os resultados obtidos utilizando-se o 
controlador PID. 

 
Palavras-chave: Mancais magnéticos. Sistema supervisório. Linguagem de 

programação. 

TITLE: Design and implementation of a supervisory system for magnetic bearings 

Abstract 

This report deals with Research Project PVJ15371-2018 - Construction and study 
of magnetic bearings, which has as one of its work plans the Design and 
implementation of a supervisory system for magnetic bearings, the latter being 
the continuation of previous work started in 2018 It brings a quick exposition 
about the magnetic bearings, their principle of operation, the reasons for the 
continuation of the study and promotion of this technology. In addition, it presents 
the work plan established for further studies on the integrated development 
environment (Qt) and the programming language (C ++) used; the construction 
steps and the current stages of development of the screens that make up the 
system, as well as the tests performed and the results obtained using the PID 
controller. 
 
Keywords: Magnetic bearings. Supervisory system. Programming language. 
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TÍTULO: Estudando a potencialidade da espectroscopia Raman em amostras 

clínicas combinadas com classificação multivariada 

Resumo 

A importância de metodologias analíticas inovadoras no rastreamento de 
doenças nos dias atuais é de suma importância. Metodologias analíticas rápidas, 
baixo custo, pouco uso de reagente, não geração de resíduos são algumas 
características que são usadas nas técnicas FTIR e Raman em amostras de 
plasma sanguíneo de pacientes em diversas doenças. 
 
Palavras-chave: quimiometria, raman 

TITLE: Studying the potential of Raman spectroscopy in clinical samples 

combined with multivariate classification 

Abstract 

 
The importance of innovative analytical methodologies in tracking diseases today 
is of paramount importance. Fast analytical methodologies, low cost, little use of 
reagent, no waste generation are some characteristics that are used in the FTIR 
and Raman techniques in blood plasma samples from patients in various 
diseases. 
 
Keywords: chemometrics, raman 
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TÍTULO: Crescimento e desenvolvimento econômico à luz da Revolução Digital 

Resumo 

 

Resposta da Transformação Digital da IV Revolução Industrial, as Smart Cities, 
centradas na qualidade de vida, buscam equilíbrio entre o uso intensivo de 
tecnologias e de recursos naturais. De outro lado, a apropriação da 
Transformação Digital pelo setor produtivo de países impacta diretamente em 
sua produtividade e em seu perfil competitivo. É dentro do diálogo dos processos 
de desenvolvimento e de crescimento econômico que está o esforço de pesquisa 
do presente trabalho. Com vistas a identificar possíveis sinergias e fragilidades 
de alinhamento entre a promoção de Smart Cities e de Competitividade Global, 
uma pesquisa exploratória e análitica da correlação entre os indicadores das 
dimensões do Cities in Motion Index do IESE Business School e os dos pilares 
do Relatório de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial foi feita. 
Um estudo de caso, focado em identificar como o emprego das ferramentas da 
Revolução Digital, pelos agentes governamentais, impactam no 
desenvolvimento e crescimento econômico de um país, também sustenta a 
investigação encampada. A análise dos resultados evidencia a demanda por 
processos integrados de desenvolvimento e de crescimento econômico, que 
equilibrem a promoção de qualidade de vida e de produtividade. 

 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico; Smart Cities; Transformação 

Digital. 

TITLE: Economic growth and development according to the Digital Revolution 

Abstract 

Response to the Digital Transformation of the IV Industrial Revolution, Smart 
Cities, focused on quality of life, seek a balance between the intensive use of 
technologies and natural resources. On the other hand, the appropriation of 
Digital Transformation by the productive sector of countries directly impacts their 
productivity and their competitive profile. It is within the dialogue of the processes 
of development and economic growth that the research effort of this article is 
found. In order to identify possible synergies and weaknesses in the alignment 
between the promotion of Smart Cities and Global Competitiveness, an 
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exploratory and analytical survey of the correlation between the indicators of the 
dimensions of the Cities in Motion Index of the IESE Business School and those 
of the pillars of the Global Competitiveness Report World of the Economic Forum 
was made. A case study, focused on identifying how the use of the tools of the 
Digital Revolution, by government agents, impacts on the development and 
economic growth of a country, also supports the investigation carried out. The 
analysis of the results shows the demand for integrated processes of 
development and economic growth, which balance the promotion of quality of life 
and productivity. 
 
Keywords: Economic development; Smart Cities; Digital Transformation. 
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TÍTULO: Análise espectroquímica de biópsia líquida para análise multivariada no 

rastreamento do câncer de mama. 

Resumo 

A mortalidade por câncer de mama pode ser reduzida por meio de programas de 
triagem, onde testes clínicos preliminares empregados em uma população 
assintomática com o objetivo de identificar biomarcadores de câncer podem 
permitir o encaminhamento prévio de mulheres com resultados alterados para 
análises e tratamentos clínicos mais aprofundados. A introdução da triagem de 
uma população saudável usando tecnologias novas e menos invasivas como 
estratégia para a detecção precoce do câncer de mama é, portanto, altamente 
desejável. Assim, análises espectroquímicas juntamente a classificação 
multivariada são usadas como uma ferramenta bio-analítica para um Programa 
de Rastreamento de Câncer de Mama utilizando biópsia líquida na forma de 
amostras de plasma sanguíneo coletadas de 476 pacientes recrutadas por um 
período de dois anos. Essa metodologia baseia-se na aquisição e análise da 
impressão digital espectroquímica de amostras de plasma por espectroscopia de 
reflexão total atenuada no infravermelho por transformada de Fourier (ATR-
FTIR); Excelentes resultados em termos de sensibilidade (94%) e especificidade 
(91%) foram obtidos usando esse método em comparação com a mamografia 
tradicional (88-93% e 85-94%, respectivamente). Vantagens adicionais, como 
melhor prognóstico da doença, tratamento mais eficaz, menor morbidade 
associada, menos resultados falso-positivos e falso-negativos, menor custo e 
maior frequência analítica tornam esse método atraente para o uso no ambiente 
clínico 
 
Palavras-chave: Câncer de mama. Plasma sanguíneo. Técnicas multivariadas. 

TITLE: Spectrochemical analysis of liquid biopsy harnessed to multivariate 

analysis towards breast cancer screening. 

Abstract 

Breast cancer mortality can be reduced through screening programs, where 
preliminary clinical trials used in an asymptomatic population to identify cancer 
biomarkers may allow prior referral of women with altered results for further 
clinical analyses and treatments. The introduction of screening a healthy 
population using new and less invasive technologies as a strategy for early 
detection of breast cancer is therefore highly desirable. Thus, spectrochemical 
analyses along with multivariate classification are used as a bio-analytical tool for 
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a Breast Cancer Screening Program using liquid biopsy in the form of blood 
plasma samples collected from 476 patients recruited over a two-year period. 
This methodology is based on the acquisition and analysis of the spectrochemical 
fingerprint of plasma samples by fourier transform-attenuated full-reflection 
spectroscopy (ATR-FTIR); Excellent results in terms of sensitivity (94%) 
specificity (91%) were obtained using this method compared to traditional 
mammography (88-93% and 85-94%, respectively). Additional advantages, such 
as better prognosis of the disease, more effective treatment, lower associated 
morbidity, fewer false-positive and false-negative results, lower cost and higher 
analytical frequency make this method attractive for use in the clinical 
environment. 
 
Keywords: Breast cancer. Blood plasma. Multivariate techniques. 
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TÍTULO: ARIOT: sistema de criação de gêmeo digital com sensores integrados 

Resumo 

Este trabalho tem o intuito de desenvolver um Gêmeo Digital - uma 
representação virtual de um objeto real - utilizando tecnologias com Internet das 
Coisas e Realidade Aumentada, para visualizar, controlar e operar máquinas de 
forma mais dinâmica e eficiente, utilizando dados dos sensores integrados e 
comunicação via internet. 
 
Palavras-chave: Internet das Coisas, Realidade Aumentada, Indústria 4.0 

TITLE: ARIOT: a creation system of Digital Twins with integrated sensors. 

Abstract 

This paper aims to develop a Digital Twin - a virtual representation of a real object 
- using technologies such as Internet of Things and Augmented Reality, to 
visualize, control and operate machines more dinamically and efficiently, using 
data sent from integrated sensors and communication via internet. 
 
Keywords: Internet of Things, Augmented Reality, Industry 4.0 
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TÍTULO: Mapeamento da cobertura vegetal no município de Caicó, Região do 

Seridó Potiguar 

Resumo 

 

Este trabalho objetivou avaliar o padrão atual de distribuição de Caatinga densa 
identificando onde estão seus maiores fragmentos através de procedimentos 
cartográficos e estatísticos no município de Caicó-RN. A partir de NDVI, gerou-
se o mapeamento da cobertura vegetal e, em seguida, delimitou-se três 
intervalos de cotas altimétricas possibilitando-se traçar um perfil gradual. Os 
fragmentos de Caatinga densa nas diferentes cotas foram submetidos a ANOVA 
e teste Tukey estabelecendo uma significância de 5% (p<0,05), pretendendo 
identificar se há diferença significativa entre os tamanhos desses fragmentos. 
Por último, com a ajuda de bibliografia especializada e idas a campo, ainda foi 
feito um levantamento florístico visando caracterizar as diferentes cotas 
amostradas. Como resultados, obteve-se uma extensão de 9.772,83 hectares de 
Caatinga densa que, percentualmente, corresponde a 8,6% da área total. Na 
cota de menor altimetria obteve-se 5.169,54 hectares do valor mencionado, a 
cota média, 2.850,20 hectares e, por último, a de maior altimetria conteve 
1.753,08 hectares. Concluiu-se que a Caatinga densa no referido município 
encontra-se quase que restrita às margens de corpos hídricos e em seus 
maciços apresentando aumento gradual em termos altimétricos. 

 
 
Palavras-chave: Análise Espacial; Sensoriamento Remoto; Vegetação; 

Fitogeografia 

TITLE: Mapping of vegetation cover in the municipality of Caicó, Seridó Potiguar 

Region 

Abstract 

 

This study aimed to evaluate the current distribution pattern of Caatinga dense 
by identifying where its largest fragments are through cartographic and statistical 
procedures in the municipality of Caicó-RN. From NDVI, the mapping of the 
vegetation cover was generated and, then, three intervals of altimetric 
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dimensions were delimited, making it possible to draw a gradual profile. The 
fragments of Caatinga densa in the different levels were submitted to ANOVA 
and Tukey test establishing a significance of 5% (p <0.05), aiming to identify if 
there is a significant difference between the sizes of these fragments. Finally, with 
the help of specialized bibliography and field trips, a floristic survey was also 
carried out to characterize the different levels sampled. As a result, an extension 
of 9,772.83 hectares of dense Caatinga was obtained, which, in percentage, 
corresponds to 8.6% of the total area. In the lowest altimetry quota, 5,169.54 
hectares of the mentioned value were obtained, the average quota, 2,850.20 
hectares and, finally, the highest altimetry contained 1,753.08 hectares. It was 
concluded that the dense Caatinga in that municipality is almost restricted to the 
margins of water bodies and in its massifs, presenting a gradual increase in 
altimetric terms. 

 
 
Keywords: Spatial Analysis; Remote sensing; Vegetation; Phytogeography 
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TÍTULO: Extremos de precipitação e o volume de água no reservatório 

Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves durante o período de 1985 a 2018 

Resumo 

Os eventos extremos de precipitação no semiárido do Nordeste Brasileiro, onde 
está localizado o reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (ARG), 
são responsáveis por perdas sociais, hídricas e econômicas, pois estão 
tipicamente concentradas nas áreas rurais, dada a formação econômica da 
região baseada na agricultura e pastagem. Sendo assim, é necessário 
desenvolver pesquisas que ajudem a entender como esses extremos de 
precipitação se comportam ao longo do tempo. O objetivo deste estudo é 
investigar a influência dos eventos seco e chuvoso de precipitação no 
reservatório Armando Ribeiro Gonçalves durante o período de 1985 a 2018. Para 
tanto, foram utilizados os seguintes dados: volumes mensais do reservatório 
“ARG”, oriundos da Agência Nacional de Águas (ANA); precipitação mensal da 
estação mais próxima do reservatório, assim escolheu-se a do município de 
Assú, proveniente da ANA; e por fim o índice do Atlântico Tropical Norte e Sul 
para obter o dipolo do Atlântico. Desta maneira, a partir de tais dados foi utilizado 
a técnica dos Quantis para identificar os eventos seco e chuvoso, além do 
método estatístico de correlação cruzada entre os eventos extremos de 
precipitação, volume do reservatório ARG e dipolo do Atlântico. Como resultado, 
dipolo do Atlântico apresentou correlação positiva com os eventos secos de 
precipitação, ou seja, a precipitação é explicada pelo dipolo do Atlântico durante 
a fase positiva, que caracteriza a inibição de nebulosidade e diminuição de pr 
 
Palavras-chave: Extremo de precipitação; Hídrico; Índice Oceânico. 

TITLE: Precipitation extremes and the volume of water in the Engenheiro 

Armando Ribeiro Gonçalves reservoir during the period from 1985 to 2018 

Abstract 

Extreme precipitation events in the semiarid region of Northeast Brazil, where the 
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) reservoir is located, are 
responsible for social, water and economic losses, as they are typically 
concentrated in rural areas, given the region's economic formation based on 
agriculture and pasture. Therefore, it is necessary to develop research that helps 
to understand how these extremes of precipitation behave over time. The 
objective of this study is to investigate the influence of dry and rainy precipitation 
events in the Armando Ribeiro Gonçalves reservoir during the period from 1985 
to 2018. For this purpose, the following data were used: monthly volumes of the 
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“ARG” reservoir, from the National Agency of Waters (ANA); monthly precipitation 
from the station closest to the reservoir, so the one in the municipality of Assú 
was chosen, coming from ANA; and finally the Tropical North and South Atlantic 
index to obtain the Atlantic dipole. From such data, the Quantis technique was 
used to identify the dry and rainy events, in addition to the statistical method of 
cross-correlation between the extreme precipitation events, the volume of the 
ARG reservoir and the Atlantic dipole. As a result, Atlantic dipole showed a 
positive correlation with dry precipitation events, that is, precipitation is explained 
by the Atlantic dipole during the positive phase, which characterizes cloudiness 
inhibition and decreased precipitation in the NEB, which can cause pre 
 
Keywords: Extreme precipitation; Hydric, Oceanic index. 
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TÍTULO: NANOSCADA – NanoSatellite Supervisory Control And Data 

Acquisition 

Resumo 

 

    Um sistema de supervisão caracteriza-se por fazer a aquisição de dados de 
um processo, tornar os dados disponíveis visualmente, processar eventos, ativar 
alarmes e ser tolerante a falhas. Nesse mesmo cenário, o aumento na 
quantidade de missões espaciais e o crescente interesse comercial, resulta na 
necessidade de uma maior padronização visando a interação e facilidade para 
acesso aos dados provenientes dos nanossatélites. Este trabalho, apresenta a 
primeira versão de um sistema supervisório para o segmento solo responsável 
pelo rastreio, telecomando e coleta de dados de missões de nanossatélites 
denominado de NANOSCADA, desenvolvido utilizando a linguagem de 
programação C++ e o Qt (framework multiplataforma para desenvolvimento de 
interfaces gráfica em C++). Para validação das funcionalidades implementadas, 
foi utilizada uma gravação de sinais reais da missão ITASAT, obtidos na estação 
solo do CRN-INPE. Com uma interface gráfica amigável, o NANOSCADA 
oferece uma maior transparência no acesso aos dados do hardware, permitindo 
uma integração dos componentes de hardware e software, além de facilitar o 
gerenciamento operacional da estação. 

 
 
Palavras-chave: NANOSCADA, estação solo, nanossatélites. 

TITLE: NANOSCADA – NanoSatellite Supervisory Control And Data Acquisition 

Abstract 

    A supervisory system is characterized by making the acquisition of data from 
a process, making the data available visually, processing events, activating 
alarms and being fault tolerant. In this same scenario, the increase in the number 
of space missions and the growing commercial interest, results in the need for 
greater standardization aiming at interaction and ease of access to data from the 
nanosatellites. This work presents the first version of a supervisory system for the 
solo segment responsible for the tracking, remote control and data collection of 
nanosatellites missions called NANOSCADA, developed using the C ++ 
programming language and Qt (multiplatform framework for developing graphical 
interfaces) in C ++). In order to validate the implemented functionalities, a 
recording of real ITASAT mission signals, obtained at the CRN-INPE solo station, 
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was used. With a friendly graphic interface, NANOSCADA offers greater 
transparency in accessing hardware data, allowing integration of hardware and 
software components, in addition to facilitating the operational management of 
the station. 
 
Keywords: NANOSCADA, ground stations, nanosatelites. 
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CÓDIGO: ET1251 

AUTOR: LUCAS ISMAEL CAMPOS MEDEIROS 

COAUTOR: ERIBERTO DE SOUTO SILVA 

ORIENTADOR: VICENTE ANGELO DE SOUSA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Implementação e Análise de desempenho de sistemas IEEE 802.11ah 

e LoRaWAN para o 5G-mMTC 

Resumo 

 

As massive Machine-Type Communications (mMTC) podem dar um sentido 
muito abrangente as redes de comunicação, pois a comunicação entre máquinas 
automatizará ainda mais tarefas, promovendo customização, eficiência e 
redução de custo na indústria. Esta pesquisa teve como objetivo estudar a 
viabilidade do protocolo IEEE 802.11ah como alternativa para o caso de uso 
mMTC do 5G. São apresentadas as principais características das camadas PHY 
e MAC, assim como suas correspondentes implementações no simulador de 
redes ns-3. Por fim, é feita uma demonstração do uso do ns-3 como ferramenta 
de prototipagem dos sistemas 802.11ah por meio do recurso de visualização 
ahVisualizer do ns-3. 

 
 
Palavras-chave: 5G, mMTC, IEEE 802.11ah, ns-3 

TITLE: Implementation and Performance of IEEE 802.11ah and LoRaWAN 

networks in 5G-mMTC 

Abstract 

 

Massive Machine-Type Communications (mMTC) can give a very broad sense 
to communication networks because the communication between machines will 
automate even more tasks, promoting customization, efficiency and cost 
reduction in the industry. This research had the objective of studying the IEEE 
802.11ah protocol feasibility as an alternative to the 5G mMTC use case. Here 
we present the main characteristics of the PHY and MAC layers, as well as their 
corresponding implementations in the ns-3 network simulator. Finally, a 
demonstration of the use of ns-3 as a tool of prototyping the 802.11ah systems 
is made, displaying the ahVisualizer feature of ns-3. 
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Keywords: 5G, mMTC, IEEE 802.11ah, ns-3 
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TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL: A UTILIZAÇÃO DO USO DO PAPEL NA 

FABRICAÇÃO DE TIJOLOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Resumo 

 

A indústria da Construção Civil causa diversos impactos ao meio ambiente, entre 
eles destaca-se: a produção de resíduos, o uso de materiais naturais não 
renováveis, mudanças no solo, áreas de sol e vegetação, até aumento no gasto 
de energia. Diante disso, a indústria da Construção tem buscado alternativas 
para amenizar esses danos. Neste sentido, a construção tem procurado novas 
matérias primas para a produção de materiais de construção. Dessa maneira, 
surge o papel como uma dessas alternativa. O presente trabalho tem como 
objetivo investigar o uso do papel na construção civil, identificando aplicações do 
uso do papel na construção civil e nos processos construtivos. O trabalho foi 
elaborado a partir de pesquisa bibliográfica em diversos veículos como artigos 
científicos, sites, dissertações de mestrados. Observou-se que o papel é usado 
na construção civil na produção de placas de gesso, tijolos e telhas elaboradas 
com papel reciclado. Alguns desses materiais se mostram eficientes em relação 
a isolamento térmico, resistência a flexão, diminuição de custos. Assim, conclui-
se que o uso do papel na Construção Civil é uma alternativa viável tendo em 
vista que sua aplicação melhorou propriedades dos materiais. 

 
 
Palavras-chave: Papel. Matéria-prima. Construção Civil. Reciclagem. 

TITLE: BRICK MADE WITH DISPOSAL OF PAPER FOR APPLICATION IN 

CIVIL CONSTRUCTION: THE USE OF PAPER USE IN THE MANUFACTURE 

OF BRICKS IN CIVIL CONSTRUCTION 

Abstract 

 

The Civil Construction industry has several impacts on the environment, among 
which the following stand out: the production of waste, the use of non-renewable 
natural materials, changes in the soil, areas of sun and vegetation, even an 
increase in energy expenditure. Therefore, the Construction industry has been 
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looking for alternatives to mitigate these damages. In this sense, construction has 
been looking for new raw materials for the production of construction materials. 
In this way, paper emerges as one of those alternatives. This paper aims to 
investigate the use of paper in civil construction, identifying applications of the 
use of paper in civil construction and construction processes. The work was 
elaborated from bibliographical research in several vehicles such as scientific 
articles, websites, master's dissertations. It was observed that paper is used in 
civil construction in the production of plasterboard, bricks and tiles made from 
recycled paper. Some of these materials are efficient in terms of thermal 
insulation, resistance to bending, cost reduction. Thus, it is concluded that the 
use of paper in Civil Construction is a viable alternative considering that its 
application has improved material properties. 

 
 
Keywords: Paper. Feedstock. Construction. Recycling. 
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TÍTULO: Estudo por Teoria do Funcional da Densidade de Óxidos do Tipo 

Espinélio MgAl2O4 dopados com Metais de Transição 

Resumo 

A Teoria do Funcional da Densidade (DFT) se tornou o principal método ab initio 
para o estudo de estruturas eletrônicas, que associado com uma metodologia 
computacional é possível extrair e descrever propriedades de materiais 
cristalinos se baseando em métodos teóricos enraisados em equacoes 
fundamentais. O MgAl2O4 é bem conhecido entre os espinélios pelo seu alto 
ponto de fusao (2.135ºC) Estas propriedades fazem com que os espinélios sejam 
aplicados em diversas áreas como catálise, fotocatálise, absorventes, 
componentes eletrônicos, transportadores sólidos de oxigênio e células à 
combustível. O objetivo deste projeto de iniciação científica é realizar cálculos ao 
nível da teoria do funcional da densidade por meio de modelos periódicos e 
resolução da equação de Schrodinger afim de compreender a relação das 
vacâncias de oxigênio criadas a partir da dopagem dos sítios A e B por metais 
de transição (Fe, Mn, Co e Ni) e comparar com os resultados experimentais de 
amostras sintetizadas pela rota de combustão assistida por micro-ondas. 
 
Palavras-chave: DFT, Física Quântica, Ciência Computacional dos Materiais, 

MgAl2O4. 

TITLE: Density Functional Theory study of spinel Oxide Type MgAl2O4 doped 

with transition metal obtained by combustion synthesis 

Abstract 

The Density Functional Theory (DFT) has become the main ab initio method for 
the study of electronic structures, which associated with a computational 
methodology it is possible to extract and describe properties of crystalline 
materials based on theoretical methods based on fundamental equations. 
MgAl2O4 is well known among spinels for its high melting point (2,135ºC). These 
properties cause spinels to be applied in several areas such as catalysis, 
photocatalysis, absorbents, electronic components, solid oxygen carriers and fuel 
cells. The objective of this scientific initiation project is to perform calculations at 
the level of density functional theory using periodic models and solving the 
Schrodinger equation in order to understand the relationship of oxygen vacancies 
created from the doping of sites A and B by metals (Fe, Mn, Co and Ni) and 
compare with the experimental results of samples synthesized by the microwave 
assisted combustion route. 
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Keywords: DFT, Quantum Physics, Computational Material Science, MgAl2O4. 
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TÍTULO: Pascal Viewer: uma ferramenta para representação visual da tendência 

de escalabilidade em programas paralelos 

Resumo 

 

As ferramentas de perfilagem de código permitem que os programadores 
possam, a partir dos dados de análise coletados, identificar e refatorar partes do 
programa com foco no alcance de níveis mais altos de performance. Entretanto, 
considerando que tais ferramentas focam na análise de desempenho do 
programa em um ambiente de execução específico, com determinado número 
de núcleos e tamanho de problema, as possíveis alterações podem não refletir 
melhores índices de eficiência para outros ambientes de execução em que estas 
duas variáveis possuam valores diferentes. Neste caso, a otimização do código 
precisa ser orientada pela tendência de escalabilidade do programa, o que 
demanda uma análise de desempenho em vários ambientes de execução 
distintos. Com foco na análise de variação de eficiência do programa, este 
trabalho apresenta uma ferramenta capaz de fornecer informações mais 
objetivas para análise e otimização do código para escalabilidade paralela. A 
ferramenta, denominada Pascal Viewer, consiste em um meio novo e produtivo 
para visualizar a tendência de escalabilidade de um programa paralelo baseado 
na apresentação de diagramas. A ferramenta permite também identificar de 
maneira hierárquica como regiões específicas podem estar afetando o 
desempenho de todo o programa. 

 
 
Palavras-chave: Programação paralela; eficiência; escalabilidade; otimização. 

TITLE: Pascal Viewer: a tool for the visualization of parallel scalability trends 

Abstract 

 

The code profiling tools allow developers, based on the analysis of the collected 
data, to identify and refactor parts of the program with focus on reaching higher 
levels of performance. However, considering that such tools focus on analyzing 
the program's performance in a specific execution environment, with a certain 
number of cores and problem size, the possible changes may not reflect better 
efficiency rates for other execution environments in which these two variables 
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have diferente values. In this case, code optimization needs to be guided by the 
program 's scalability trend, which demands a performance analysis in several 
different execution environments. Focusing on the analysis of the program's 
efficiency variation, this work presentes a tool capable of providing more objective 
information for analysis and optimization of the code for parallel scalability. The 
tool, named Pascal Viewer, consists in a new and productive way to visualize the 
scalability trends of a parallel program based on the presentation of diagrams. 
The tool also allows identifying how specific regions may be affecting the 
performance of the entire program. 

 
 
Keywords: Parallel programming; efficiency; scalability; optimization. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de uma plataforma móvel embarcada para aquisição 

de imagens de palmas forrageiras infestadas pela Cochonilha do Carmin ou de 

Escama 

Resumo 

 

Com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre a duração do período de vida 
das Cochonilhas de Escama e do Carmin, foi pensado inicialmente no 
desenvolvimento de uma plataforma móvel embarcada para aquisição de 
imagens de palmas forrageiras em campo, mas no decorrer do projeto o foco foi 
alterado para o desenvolvimento de um software para realizar a contagem de 
Cochonilhas de Escama automaticamente, a partir das tecnologias Python e 
OpenCV. 

 
 
Palavras-chave: Cochonilha, Sistemas embarcado, Python e OpenCV.  

TITLE: Development of an embedded mobile platform to acquire images of forage 

palms infested by the carmine mealybug and scale mealybug 

Abstract 

 

In order to increase knowledge about the life span of carmine mealybug and scale 
mealybug, it was initially thought about the development of an embedded mobile 
platform to acquire images of forage palms (cactus) in the field, but during the 
project the focus was changed for the development of a software to perform the 
scale mealybug count automatically, using Python and OpenCV technologies. 

 
 
Keywords: Mealybug, Embedded Systems, Python and OpenCV. 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE E DADOS DE VANTs PARA 

CRIAÇÃO DA DINÂMICA MULTITEMPORAL DE COBERTURA E USO DA 

TERRA PARA A BACIA DO RIO MARAXANGUAPE (1984, 1992, 2000 e 2019) 

Resumo 

A Bacia Hidrográfica é uma das mais importantes unidades de análise das 
ciências da natureza, particularmente, constantemente utilizada em análises 
ambientais e de planejamento territorial. Neste sentido, o objetivo geral desta 
iniciação científica é efetuar por meio de um banco de dados geoespaciais um 
mapeamento multitemporal de uso e cobertura da terra para a Bacia do Rio 
Maxaranguape Utilizou-se para cumprir os objetivos dados Geoespaciais após a 
montagem de um banco de dados específico para esta iniciação científica, e uma 
classificação hídrica para gerar um mapa de uso e cobertura da terra, ano base 
2019 a partir de imagens Sentinel 2. A BHRM que possui aproximadamente 997 
km², apresentou em 2019 63% de cobertura vegetal, bem como as classes 
agricultura e pastagens ocupam 31,32 %, tal panorama, configura uma situação 
que ainda ocorra atividades agrícolas em boa porção de suas terras, é um 
terreno significativamente preservado e, portanto, favorável a criação de políticas 
públicas para áreas de mananciais de abastecimento, caso a BHRM seja passe 
a compor as fontes de abastecimento da Grande Natal. 
 
Palavras-chave: VANTS, Modelagem Ambiental, Grande Natal, Recursos 

Hídricos 

TITLE: USE OF SATELLITE IMAGES AND UAV DATA TO CREATE 

MULTITEMPORAL DYNAMICS OF COVERAGE AND LAND USE FOR THE 

MARAXANGUAPE RIVER BASIN (1984, 1992, 2000 and 2019) 

Abstract 

The Hydrographic Basin is one of the most important units of analysis in the 
natural sciences, particularly, constantly used in environmental analysis and 
territorial planning. In this sense, the general objective of this scientific initiation 
is to carry out, through a geospatial database, a multitemporal mapping of land 
use and coverage for the Maxaranguape River Basin. specific data for this 
scientific initiation, and a water classification to generate a land use and land 
cover map, base year 2019 from Sentinel 2 images. BHRM, which has 
approximately 997 km², presented in 2019 63% of vegetation cover, as well as 
the agriculture and pasture classes occupy 31.32%, this panorama sets up a 
situation that still involves agricultural activities in a good portion of their land, it 
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is a significantly preserved land and, therefore, favorable to the creation of public 
policies for areas of water sources. supply, if BHRM becomes part of the supply 
sources for Grande Natal 
 
Keywords: VANTS, Environmental Modeling, Grande Natal, Water Resources 
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TÍTULO: Revisando e apreendendo sobre o Drum-Buffer-Rope (DBR) 

Resumo 

O PRESENTE ESTUDO REALIZA UMA REVISÃO DA LITERATURA A 
RESPEITO DO MODELO DRUM-BUFFER-ROPE (DBR) COM FOCO NA 
DESCRIÇÃO E ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DAS PUBLICAÇÕES SOBRE A 
TEMÁTICA EM PERIÓDICOS DE 1988 ATÉ MAIO DE 2020. A AMOSTRA DE 
117 TRABALHOS FOI OBTIDA POR MEIO DA BASE DE DADOS SCOPUS E 
OS DADOS FORAM ANALISADOS COM USO DE PLANILHAS E DO 
SOFTWARE VOSVIEWER PARA A GERAÇÃO DE REDES E CLUSTERS. A 
ANÁLISE DESCRITIVA INICIAL EVIDENCIOU O CRESCIMENTO DE 
ESTUDOS NA ÁREA AO LONGO DOS ANOS, OS PRINCIPAIS AUTORES, 
REVISTAS E PAÍSES QUE TÊM CONTRIBUÍDO PARA A DISCUSSÃO DO 
TEMA. A ANÁLISE DE REDES ABRANGEU TRÊS ÓTICAS: PALAVRAS-
CHAVE, CITAÇÃO E COCITAÇÃO. FOI POSSÍVEL A COMPREENSÃO DAS 
RELAÇÕES ENTRE OS ESTUDOS SOBRE A TEMÁTICA AO LONGO DO 
TEMPO, A IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS MAIS REPRESENTATIVOS DA 
ÁREA, AS PUBLICAÇÕES MAIS CITADAS E AS CONTRIBUIÇÕES DESSAS 
E OS GRUPOS DE TRABALHOS E AUTORES CITADOS CONJUNTAMENTE 
POR OUTRAS PESQUISAS. DESSE MODO, OS RESULTADOS DO 
TRABALHO DEVEM PERMITIR A IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 
PESQUISAS, ASSIM COMO, FUNDAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE 
NOVOS ARTIGOS SOBRE O MODELO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE 
DBR. 
 
Palavras-chave: DRUM-BUFFER-ROPE; REVISÃO DA LITERATURA; DBR; 

BIBLIOMETRIA. 

TITLE: LITERATURE REVIEW OF THE DRUM-BUFFER-ROPE MODEL 

Abstract 

THE PRESENT STUDY PERFORMS A LITERATURE REVIEW ABOUT THE 
DRUM-BUFFER-ROPE (DBR) MODEL DOING A DESCRIPTION AND 
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLICATIONS AND THE SUBJECT IN 
JOURNALS FROM 1988 TO MAY 2020. THE SAMPLE OF 117 PAPERS WAS 
OBTAINED THROUGH SCOPUS DATABASE AND ANALYZED USING 
SPREADSHEETS AND THE VOSVIEWER SOFTWARE FOR THE 
GENERATION OF NETWORKS AND CLUSTERS. THE INITIAL DESCRIPTIVE 
ANALYSIS SHOWED THE GROWTH OF STUDIES IN THE SUBJECT OVER 
THE YEARS, THE MAIN AUTHORS, JOURNALS AND COUNTRIES THAT 
HAVE CONTRIBUTED TO THE DISCUSSION OF THE TOPIC. NETWORK 
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ANALYSIS COVERED THREE PERSPECTIVES: KEYWORDS, QUOTATION 
AND COCITATION. IT WAS POSSIBLE TO UNDERSTAND THE 
RELATIONSHIPS BETWEEN STUDIES ON THE SUBJECT OVER TIME, THE 
IDENTIFICATION OF THE MOST REPRESENTATIVE TERMS IN THE AREA, 
THE MOST CITED PUBLICATIONS AND THEIR CONTRIBUTIONS AND THE 
GROUPS OF WORKS AND AUTHORS CITED JOINTLY BY OTHER 
RESEARCHES. IN THIS WAY, THE RESULTS OF THE WORK SHOULD 
ALLOW THE IDENTIFICATION OF RESEARCH OPPORTUNITIES, AS WELL 
AS, SUPPORT THE DEVELOPMENT OF NEW PAPERS ON THE DBR 
PROGRAMMING AND CONTROL MODEL. 
 
Keywords: DRUM-BUFFER-ROPE; LITERATURE REVIEW; DBR; 

BIBLIOMETRIC. 
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CÓDIGO: ET1290 

AUTOR: EDUARDO NUNES VELLOSO 

ORIENTADOR: JOSE DIAS DO NASCIMENTO JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Periodicidades de longo prazo na fotometria do satélite Kepler para o 

aglomerado aberto NGC 6811 

Resumo 

A atividade magnética das estrelas pode ser estudada indiretamente através de 
variações em seu brilho. Essas variações ocorrem em diversas escalas de 
tempo, desde minutos (turbulência), a dias (rotação) ou até anos (ciclos de 
atividade). Para investigar a ocorrência de ciclos magnéticos e suas 
periodicidades em estrelas muito parecidas com o Sol jovem, estudamos as 
curvas de luz de 11 análogas solares no aglomerado estelar NGC 6811. Os 
resultados indicam uma inesperada dispersão no comportamento magnético das 
estrelas dessa amostra. 
 
Palavras-chave: atividade magnética, Kepler, curvas de luz, aglomerados 

abertos 

TITLE: Long-term Periodicities in Kepler Photometry of Open Cluster NGC 6811 

Abstract 

Stellar magnetic acitivity can be studied indirectly through their brightness 
variations. These variations occur within different timescales, from a few minutes 
(turbulence), to days (rotation) or even years (activity cycles). To investigate the 
occurrence of magnetic cycles and their periodicities in stars very similar to the 
young Sun, we studied the light curves of 11 solar analogs of the stellar cluster 
NGC 6811. The results indicate an unexpected scatter in the magnetic behaviour 
of the stars in this sample. 
 
Keywords: magnetic activity, Kepler, light curves, open clusters 
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CÓDIGO: ET1300 

AUTOR: SERGIO ROMERO GALVÃO SALES JUNIOR 

ORIENTADOR: MARCOS ALLYSON FELIPE RODRIGUES 

 

 

TÍTULO: Projeto de uma planta de geração de vapor para injeção em 

reservatórios de óleos pesados utilizando coletores solares para pré-

aquecimento da água. 

Resumo 

A busca por novas formas de aumentar o fator de recuperação de óleos pesados 
vem sendo amplamente estudada e ganhando cada vez mais espaço no 
mercado internacional. Para óleos pesados, a injeção de vapor é a principal 
técnica utilizada. A geração do vapor consiste em utilizar um sistema de caldeiras 
para aquecer a água, transformando-a na fase gás. A finalidade deste vapor é 
diminuir as forças viscosas ao entrar em contato com o óleo no reservatório, para 
que o mesmo possa escoar chegando à superfície. Um grande problema desse 
sistema já existente é a quantidade de combustível requerida, o que gera 
também uma liberação de gases poluentes na atmosfera. A aplicação de 
coletores solares antes da caldeira, a fim de pré-aquecer a água que será 
utilizada na geração de vapor, proporciona a diminuição da quantidade de 
combustível necessária para essa geração. 
 
Palavras-chave: vapor; caldeiras; coletores solares; óleos pesados. 

TITLE: Design of a steam generation plant for injection in heavy oil reservoirs 

using solar collectors for water preheating. 

Abstract 

The search for new ways to increase the recovery factor of heavy oils has been 
widely studied and gaining more and more space in the international market. For 
heavy oils, steam injection is the main technique used. The steam generation 
consists of using a boiler system to heat the water, transforming it into the gas 
phase. The purpose of this steam is to decrease the viscous forces when it comes 
in contact with the oil in the reservoir, so that it can flow to the surface. A major 
problem with this existing system is the amount of fuel required, which also 
generates a release of polluting gases into the atmosphere. The application of 
solar collectors before the boiler, in order to preheat the water that will be used in 
the generation of steam, reduces the amount of fuel needed for this generation. 
 
Keywords: steam; boilers; solar collectors; heavy oils. 
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CÓDIGO: ET1304 

AUTOR: ROMARIO STEFFANO AMARO DA SILVA 

COAUTOR: ALLAN BENICIO SILVA DE MEDEIROS 

COAUTOR: VALTESON DA SILVA SANTOS 

ORIENTADOR: OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Análise da Resistência à Tração de uma Areia de Duna Artificialmente 

Cimentada 

Resumo 

 

Solos artificialmente cimentados são empregados em projetos de fundações, 
pavimentação e obras de terra, entre outros. O estudo do seu comportamento 
também auxilia no entendimento dos mecanismos associados a solos 
naturalmente cimentados. Neste trabalho, pretendeu-se analisar os efeitos da 
porosidade e do teor de cimento na resistência à tração de uma areia de duna 
típica da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, quando artificialmente 
cimentada. Executaram-se ensaios de compressão simples e compressão 
diametral em 72 corpos de prova de areia cimentada moldados em várias 
combinações de índice de vazios e teor de cimento. Cimento Portland de alta 
resistência inicial (CPV – ARI) foi utilizado como o agente cimentante. 
Compararam-se os resultados obtidos com os disponíveis na literatura, inclusive 
de trabalhos anteriores que estudaram o mesmo tipo de solo. Constatou-se que 
a porosidade e o teor de cimento possuem grande influência no comportamento 
do material submetido ao ensaio de compressão diametral, podendo ser 
utilizados como parâmetros de dosagem, de acordo com processo descrito por 
Cruz e Consoli (2010). Também, uma vez que a resistência à tração desse tipo 
de material geralmente norteia o seu emprego como solução de engenharia, 
avaliou-se a relação entre as suas resistências à tração e à compressão simples, 
chegando a um valor de 10%, típico desse tipo de material. 

 
 
Palavras-chave: Solo Cimentado. Compressão Diametral. Resistência à Tração. 

TITLE: Tensile Strength Evaluation of Artificially Cemented Dune Sand 

Abstract 

Artificially cemented soils are applied in many engineering projects like 
foundations, paving and earthwork. Its behavior analysis also provide some 
insight into the mechanics of naturally cimented soils. In this study, the general 
aim was to assess the influence of the porosity and the cement content in the 
tensile strength of an artificially cemented dune sand from Natal, Brazil. To that 
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end, 72 samples were molded in many combinations of void ratio and cement 
content, and submitted to unconfined compression and splitting tensile tests. A 
high-early-strength Portland cement (CPV – ARI) was used as cementig agent. 
Data avaliable in precursory studies, including some about the same soil, were 
compared to the tests results. It was found that the porosity and cement content 
induce great effect in the material tensile strength, being appropriate as dosage 
parameters, in accordance with Cruz and Consoli (2010). Also, as soon as the 
tensile strength generally leads the artificially cemented soil application in 
engineering solutions, the correlation between its tensile and compressive 
strenghts was measured, reaching about 10%, a tipical value for that sort of 
materials. 
 
Keywords: Cemented Soil. Splitting Tensile Test. Tensile Sttength. 
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CÓDIGO: ET1308 

AUTOR: MATHEUS GABRIEL LOPES 

ORIENTADOR: MIGUEL ANGELO FONSECA DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: Um Estudo Teórico-Computacional da Reatividade dos Canabidióis: 

Degradação de Delta9-THC e CBD em CBN 

Resumo 

 

O projeto tem como proposta utilizar da abordagem da química teórico-
computacional a fim de coletar informações sobre o comportamento químico e 
bioquímico dos, pelo ponto de vista terapêutico e assim mais conhecidos, 
princípios ativos da maconha: o Delta-9-tetrahidrocanabinol (Delta-9-THC), o 
Canabidiol (CBD) e o Cannabinol (CBN). Nas últimas décadas, o nome 
“canabinóide” acabou tornando-se cada vez mais vago. Entendido a principio 
como um fitoquímico, o nome foi muitas vezes associado apenas ao principal 
constituinte psicotrópico, o THC. Tendo em vista que o crescente 
desenvolvimento de pesquisas sobre o uso da Cannabis para tratamento dos 
sintomas de diversas doenças, em países como Canadá e Israel, a Anvisa 
reconheceu, no ano de 2015, seu potencial para tratamentos e colocou o 
composto na lista de substâncias controladas. Dando sinal verde, não só para 
sua importação, mas também para que a comunidade científica nacional possa 
participar no desenvolvimento de estudos sobre o tema. 

 
 
Palavras-chave: Química Teórico-Computacional.Maconha.Canabinóides. 

TITLE: A Theoretical-Computational Study of Cannabidiol Reactivity: 

Degradation of Delta9-THC and CBD in CBN 

Abstract 

 

This project proposes to use the theoretical-computational chemistry approach in 
order to collect information on the chemical and biochemical behavior of, from the 
therapeutic point of view and thus more known, active principles of marijuana: 
Delta-9-tetrahydrocannabinol (Delta- 9-THC), Cannabidiol (CBD) and 
Cannabinol (CBN). In the last few decades, the name “cannabinoid” has become 
increasingly vague. At first understood as a phytochemical, the name was often 
associated only with the main psychotropic constituent, THC. Knowing that the 
growing development of research on the use of Cannabis to treat the symptoms 
of several diseases, in countries like Canada and Israel, in 2015, Anvisa 
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recognized its potential for treatments and placed the compound on the list of 
substances controlled. Signaling, not only the possibility for its import, but also 
for the national scientific community to participate in the development of studies 
on the theme. 

 
 
Keywords: Theoretical-Computational Chemistry.Marijuana.Cannabinoids. 
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CÓDIGO: ET1315 

AUTOR: BEATRIZ SUSAN DE MORAIS BATISTA 

ORIENTADOR: JOSE DANIEL DINIZ MELO 

 

 

TÍTULO: Capacidade de auto-reparo de polímero termofixo com adição de 

termoplástico 

Resumo 

 

O estudo e utilização de materiais compósitos poliméricos está cada vez mais 
frequente em razão das suas excelentes propriedades de desempenho. A 
possibilidade de presença do mecanismo de auto-reparo em sua estrutura 
oferece a esse tipo de material um grande potencial de desenvolvimento 
científico e tecnológico, tendo em vista que há redução de custos de reparação 
e aumento da sua vida útil, além de uma maior segurança de operação. No 
presente projeto, foi realizado o auxílio na fabricação de placas de fibra de vidro 
pré-impregnadas com resina epóxi, associada ao agente de reparo termoplástico 
poli (etileno-co-ácido-metacrílico) (EMAA) disperso na forma de micropartículas, 
visando reparar danos localizados. 

 
 
Palavras-chave: Compósitos. Polímero. Auto-reparo. 

TITLE: Study of self-healing potential of epoxy resin with thermoplastic addition 

Abstract 

 

The study and use of polymeric composite materials is increasingly frequent due 
to its excellent performance properties. The possibility of the presence of the self-
healing mechanism in its structure, offers to this type of material a great potential 
of scientific and technological development, in view of the reduction of repair 
costs and increase of its useful life, and greater operational security. In this 
project, plates were manufactured using glass fiber pre-impregnated with epoxy 
resin, associated with the thermoplastic poly (ethylene-co-acid-methacrylic) 
(EMAA) repair agent dispersed through microparticles, in order to repair localized 
damage, made in a controlled manner by an impact equipment. 

 
 
Keywords: Composites. Polymer. Self-healing.  
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CÓDIGO: ET1316 

AUTOR: KARIELSON MEDEIROS FEITOSA 

ORIENTADOR: DANIEL NELSON MACIEL 

 

 

TÍTULO: Estudo do acoplamento termomecânico com o Método dos Elementos 

Finitos. 

Resumo 

 

Este trabalho baseia-se em estudar o comportamento dos corpos bidimensionais 
submetidos a carregamentos térmicos, mecânicos e suas respectivas 
interações. Assim como, analisar o comportamento desses corpos tanto em 
problemas estáticos quanto problemas dinâmicos. Para isso deve-se 
desenvolver rotinas computacionais que utiliza como ferramenta de análise 
estrutural o Método dos elementos Finitos (MEF). Assim os resultados numéricos 
desses códigos deverão ser confrontados com exemplos encontrados na 
literatura especializada com o objetivo de validar o resultado desses códigos. 

 

Em resumo, o trabalho terá, respectivamente, as seguintes etapas: Desenvolver 
um programa computacional na linguagem FORTRAN capaz de resolver 
problemas estáticos lineares de estruturas bidimensionais pelo Método dos 
Elementos Finitos (MEF), implementação de algoritmo que permita esse código 
resolver problemas dinâmicos, e implementar o acoplamento termomecânico no 
código computacional para análise de problemas elásticos. Por fim, comparar as 
respostas mecânica e termomecânica afim de evidenciar os efeitos da 
termoelasticidade e termoplasticidade no comportamento estrutural; E também 
comparar e analisar os diferentes tipos de algoritmos para resolução de 
problemas dinâmicos. 

 
 
Palavras-chave: Termomecânica, Método dos Elementos Finitos, Dinâmica de 

estruturas. 

TITLE: Termomecânica, Método dos Elementos Finitos, Dinâmica de estruturas. 

Abstract 

 

This work is based on studying the behavior of two-dimensional bodies subjected 
to thermal and mechanical loads and their respective interactions. As well as, to 
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analyze the behavior of these bodies in both static and dynamic problems. For 
this, computational routines must be developed that use the Finite Element 
Method (FEM) as a structural analysis tool. Thus, the numerical results of these 
codes should be compared with examples found in the specialized literature in 
order to validate the result of these codes. 

 

In summary, the work will have, respectively, the following steps: Develop a 
computational program in FORTRAN language capable of solving linear static 
problems of two-dimensional structures by the Finite Element Method (FEM), 
implementation of an algorithm that allows this code to solve dynamic problems, 
and implement thermomechanical coupling in computational code to analyze 
elastic problems. Finally, compare the mechanical and thermomechanical 
responses, in order to highlight the effects of thermoelasticity and thermoplasticity 
on structural behavior; And also compare and analyze the different types of 
algorithms for solving dynamic problems. 

 
 
Keywords: Thermomechanics, Finite Element Method (FEM), Structure 

Dynamics. 
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CÓDIGO: ET1317 

AUTOR: GABRIEL RIBEIRO DE FREITAS 

ORIENTADOR: MARCELO AUGUSTO COSTA FERNANDES 

 

 

TÍTULO: Proposta de um sistema de predição baseado em técnicas de 

aprendizagem profunda para mensurar a predisposição de gestantes em ter 

neonatos prematuros 

Resumo 

De acordo com dados recentemente publicados pelo UNICEF em 2016 a 
principal causa de mortalidade infantil até os 5 anos é o nascimento prematuro, 
representando cerca de 17,9% da mortalidade infantil global [1]. No Brasil, o 
cenário é o mesmo, atingindo 17,1% inferior a somente mortalidade devido a 
problemas congênitos. Todavia, vale ressaltar que ao restringir os dados para o 
período neonatal problemas relacionados à prematuridade são as principais 
causas da mortalidade infantil representando 15,1% da totalidade. Estudos têm 
mostrado que muitas das causas da prematuridade são geradas por doenças 
maternas no período gestacional como pressão alta, infecção urinária, diabetes 
gestacional e outras que podem ser reduzidas com pequenas ações durante o 
período gestacional [2]. Dessa forma, este projeto tem como meta o 
desenvolvimento de uma ferramenta de predição baseada em aprendizagem 
profunda que irá mensurar o risco de partos prematuros em gestantes e, com 
isto, minimizar a mortalidade infantil devido a esta causa. Após análises, 
filtragens e limpezas no dataset da Plataforma de Ciência de Dados aplicada à 
Saúde (PCDaS/Icict), foi possível tirar-se algumas conclusões e a partir destas 
será possível começar um estudo e desenvolvimento de um modelo ideal para o 
uso das técnicas de Machine Learning acerca da problemática citada acima. 
 
Palavras-chave: Mortalidade Infantil, Nascimento Prematuro, Aprendizado de 

Máquina 

TITLE: Proposal for a prediction system based on deep learning techniques to 

measure the predisposition of pregnant women to having premature newborns 

Abstract 

 

According to data recently published by UNICEF in 2016, the main cause of infant 
mortality up to 5 years of age is premature birth, representing about 17.9% of 
global infant mortality [1]. In Brazil, the scenario is the same, reaching 17.1% less 
than just mortality due to congenital problems. However, it is worth mentioning 
that when restricting data for the neonatal period, problems related to prematurity 
are the main causes of infant mortality, representing 15.1% of the total. Studies 
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have shown that many of the causes of prematurity are caused by maternal 
diseases in the gestational period, such as high blood pressure, urinary tract 
infection, gestational diabetes, and others that can be reduced with small actions 
during the gestational period [2]. Thus, this project aims to develop a prediction 
tool based on deep learning that will measure the risk of premature births in 
pregnant women and, with this, minimize infant mortality due to this cause. After 
analysis, filtering, and cleaning in the Data Science Platform dataset applied to 
Health (PCDaS / Icict), it was possible to draw some conclusions and from these, 
it will be possible to begin a study and development of an ideal model for the use 
of techniques Machine Learning about the problem mentioned above. 

 
 
Keywords: Infant Mortality, Premature Birth, Machine Learning 
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TÍTULO: Uma metodologia para implementação de máquinas de vetores de 

suporte em sistemas embarcados de tempo real aplicada a distinção de eventos 

em um transformador de potência 

Resumo 

 

Máquina de vetores de suporte é uma técnica de aprendizagem de máquina 
usada em problemas de classificação e regressão. A evolução da capacidade de 
processamento computacional e das técnicas de aprendizagem de máquina 
tornou viável a implementação dessas técnicas em sistemas embarcados de 
tempo real. Este trabalho propõe uma metodologia para implementação de um 
classificador baseado em máquina de vetores de suporte para sistemas 
embarcados de tempo real. Para fins de validação a metodologia desenvolvida 
foi aplicada a um problema de classificação de distúrbios elétricos em um 
transformador de potência, onde foi obtida alta precisão. 

 
 
Palavras-chave: IA; SVM; metodologia; tempo real; sistemas de potência. 

TITLE: A methodology for implementation in real-time embedded systems of 

support vector machines applied for distinguishing events in a power transformer 

Abstract 

 

The support vector machine is a machine learning technique used for 
classification and regression problems. The evolution of computational 
processing capacity and machine learning techniques made it viable for the 
implementation of these techniques in real-time embedded systems. This work 
proposes a methodology for the implementation of a support vector machine 
classifier in real-time embedded systems. For validation purposes the 
methodology developed was applied to a electric disturbance classification 
problem in an power transformer, where was obtained high precision. 
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Keywords: AI; SVM; methodology; real-time; power systems. 
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TÍTULO: Obtendo pontos quânticos de grafeno dopado com P, S e N e sua 

potencial aplicação larvicida 

Resumo 

Quando pensamos em animais "mortais", é comum vir em mente o leão, a 
serpente, o tubarão, o hipopótamo, o escorpião... Porém, o bicho responsável 
pelo maior número de mortes de pessoas no mundo é um ser bem pequenininho 
e que muitas vezes não tememos: o mosquito. O desenvolvimento de novas 
formas e materiais para a aplicação de repelência e ação inseticida vem sendo 
estudada ao longo dos anos, principalmente para casos em que os métodos 
tradicionais não são possíveis, como, por exemplo, para crianças abaixo de 6 
meses. Dessa forma, nanomateriais vêm sendo desenvolvidos para aplicações 
médicas. No presente trabalho, o desenvolvimento de pontos quânticos e seu 
potencial efeito repelente será testado. Para isso, foram sintetizados pontos 
quânticos de grafeno e imobilizados em tecido plano de algodão. Realizaram-se 
análises de DRX, FRX e FTIR, HR-TEM. Os pontos quânticos de grafeno serão 
submetidos a ensaios larvicidas, com larvas L3 e L4 do Aedes aegypti. Os pontos 
quânticos de grafeno apresentaram estrutura cristalina tetragonal na fase 
anatase. A taxa de mortalidade das larvas com os pontos quânticos de grafeno 
foi satisfatória. 

 
Palavras-chave: mosquito, grafeno, GQD, repelência, Aedes Aegpt 

TITLE: Obtaining quantum dots of graphene doped with P, S and N and their 

potential larvicidal application 

Abstract 

When we think of "deadly" animals, it is common to come to mind the lion, the 
snake, the shark, the hippopotamus, the scorpion ... However, the animal 
responsible for the largest number of deaths in the world is a very small being 
and that we often do not fear: the mosquito. The development of new forms and 
materials for the application of repellency and insecticidal action has been studied 
over the years, mainly for cases in which traditional methods are not possible, 
such as, for example, for children under 6 months. Thus, nanomaterials have 
been developed for medical applications. In the present work, the development 
of quantum dots and their potential repellent effect will be tested. For that, 
quantum dots of graphene were synthesized and immobilized in flat cotton fabric. 
Analyzes of DRX, FRX and FTIR, HR-TEM were performed. The quantum dots 
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of graphene will be subjected to larvicidal tests, with larvae L3 and L4 from Aedes 
aegypti. The quantum dots of graphene showed a tetragonal crystalline structure 
in the anatase phase. The mortality rate of the larvae with the graphene quantum 
dots was satisfactory. 
 
Keywords: mosquito, graphene, GQD, repellency, Aedes Aegpt 
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TÍTULO: TIJOLO FEITO COM O DESCARTE DO PAPEL PARA APLICAÇÃO 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL: PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS TIJOLOS DE 

PAPEL 

Resumo 

 

Buscando solucionar os problemas ambientais provocados pelos resíduos 
sólidos, a engenharia vem realizando experimentos com materiais recicláveis 
através de estudos científicos. O tijolo de papel na construção civil é uma 
maneira de estar indo de encontro com esse ideal de sustentabilidade, como 
também de trazer alternativas mais acessíveis economicamente e ecológicas 
para o mercado. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar 
o processo produtivo das etapas da fabricação do tijolo feitos com o descarte do 
papel sulfite da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e apresentar o 
desenvolvimento de um método para sistematizar esse processo, como forma 
de contribuir com o melhor aproveitamento deste resíduo gerado no Campus 
universitário. Tomando-se como base a pesquisa bibliográfica disponível sobre 
tijolos ecológicos de papel e os dados coletados durante as práticas 
desenvolvidas no laboratório de Materiais de Construção Civil da UFRN, o 
método aqui proposto, apresentou como resultados, quando comparado com 
outros métodos existentes para fabricação de tijolos similares, a economia dos 
materiais, a otimização no uso dos instrumentos disponíveis e a definição de 
alguns parâmetros como tamanho das tiras de papel, proporção de água e papel, 
formas de prensagem e técnicas de secagem. 

 
 
Palavras-chave: Reaproveitar, processo produtivo, eficiência, economia e 

produtividade 

TITLE: BRICK MADE WITH DISPOSAL OF PAPER FOR APPLICATION IN 

CIVIL CONSTRUCTION:PAPER BRICK PRODUCTION PROCESS 

Abstract 
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Seeking to solve the environmental problems caused by solid waste, engineering 
has been carrying out experiments with recyclable materials through scientific 
studies. The paper brick in civil construction is a way of meeting this ideal of 
sustainability, as well as bringing more affordable and ecological alternatives to 
the market. In this sense, the present work aims to analyze the productive 
process of the brick making steps made with the disposal of sulfite paper from 
the Universidade Federal do Rio Grande do Norte and present the development 
of a method to systematize this process, as a way to contribute with the best use 
of this waste generated on the university campus. Taking as a base the available 
bibliographic research on ecological paper bricks and the data collected during 
the practices developed in the UFRN Civil Construction Materials laboratory, the 
method proposed here, presented as results, when compared with other existing 
methods for manufacturing similar bricks, saving materials, optimizing the use of 
available instruments and defining some parameters such as the size of the paper 
strips, the proportion of water and paper, forms of pressing and drying 
techniques. 

 
 
Keywords: Reuse, production process, efficiency, economy and productivity. 
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TÍTULO: Influência das variáveis de síntese nas propriedades de microcápsulas 

de PUF/ENB utilizando planejamento Plackett-Burman (PB) 

Resumo 

A utilização de microcápsulas ureia-formaldeído vem tomando cada vez mais 
espaço na indústria. Isso se deve ao fato que polímeros e compósitos 
poliméricos estão constantemente suscetíveis a danos, devido microtrincas, 
ocasionado descarte e troca destes componentes danificados repetidamente. E 
para solucionar este problema, sistemas autorreparáveis estão sendo aplicado 
em polímeros e compósitos de matriz polimérica. Neste trabalho, iremos avaliar 
a influência das variáveis de síntese nas características de microcápsulas de de 
poli (ureia-formaldeído)(PUF) com material de núcleo 5 etilideno 2 
norborneno(ENB) produzidas por polimerização in situ. A partir dos parâmetros 
de sínteses utilizados na produção das microcápsulas é possível modificar suas 
características, como distribuição de tamanho, rendimento, entre outros. Para 
avaliar o efeito destes parâmetros de síntese, um Planejamento experimental 
Plackett-Burman(PB) foi desenvolvido. Entre todos os parâmetros analisados, a 
velocidade de agitação e o teor de EMA foram o que mais exerceram efeitos 
signicativos, a um nível de confiança de 90%. À medida que a agitação e o EMA 
encontravam-se no nível inferior do planejamento PB, microcápsulas com 
maiores diâmetros eram obtidas. E quando a agitação e o teor de EMA 
aumentavam, a estabilidade térmica e a temperatura de degradação das 
microcápsulas cresciam.A elevada significância da curvatura de Pareto apontou 
que em pontos centrais podemos encontrar propriedades mais satisfatórias. 
 
Palavras-chave: Autorreparo, síntese de microcápsulas, planejamento Plackett-

Burman. 

TITLE: Influence of synthesis variables on the properties of microcapsules of 

PUFF / ENB using Plackett-Burman planning (PB). 

Abstract 

The use of urea-formaldehyde microcapsules is taking more and more space in 
the industry. This is necessary for the fact that polymers and polymeric 
compounds are susceptible to damage, due to microcracks, caused by the 
repeated disposal and replacement of these damaged components. And to solve 
this problem, self-repairing systems are being applied to polymers and 
compounds in the polymeric matrix. In this work, we will evaluate the influence of 
variations in the characteristics of poly (urea-formaldehyde) (PUF) microcapsules 
with 5 ethylene 2 norbornene (ENB) core material produced by in situ 
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polymerization. From the analysis parameters used in the production of 
microcapsules, it is possible to modify their characteristics, such as size 
distribution, yield, among others. To evaluate the effect of these demonstration 
parameters, Plackett-Burman (PB) experimental design was developed. Among 
all the analyzed parameters, a stirring speed and an EMA content were the ones 
that most had significant effects, a confidence level of 90%. Measure the agitation 
and the EMA does not find a lower level than the PB planning, microcapsules 
with larger diameters considered. Significant increase in Pareto curvature pointed 
to the most satisfactory points that can be used. 
 
Keywords: Self-repair, microcapsule samples, Plackett-Burman planning. 
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TÍTULO: Estudo da aplicação de Processos Oxidativos Avançados utilizados 

para tratamento de efluentes com corantes e proposta de tratamento foto-Fenton 

e análises para efluente de indústria têxtil local. 

Resumo 

Em paralelo aos avanços tecnológicos e à aceleração da produção dos bens de 
consumo, ocorreu a intensificação da necessidade da disponibilidade dos 
recursos hídricos e consequentemente o descarte de efluentes contaminados ao 
longo do processo produtivo. O presente relatório fez uma revisão bibliográfica 
sobre os principais Processos Oxidativos Avançados estudados para tratamento 
de efluentes de indústrias têxteis, ou contaminados por corantes sintéticos e 
seus principais resultados. Os estudos analisados foram focados em aplicações 
fotoquímicas, e obtiveram resultados promissores em relação à sua eficiência no 
tratamento de tais efluentes. Além disso, também foi obtido um resultado 
preliminar, analisado anteriormente, da aplicação do processo foto-Fenton em 
efluente real de indústria têxtil local (Natal/RN), o qual se mostrou eficiente na 
remoção de cor e DQO. Este trabalho mostra que o processo é promissor para 
o tratamento deste tipo de efluente e aponta o caminho para o refinamento dos 
estudos na direção da aplicabilidade o método em escala real. 
 
Palavras-chave: Efluente Têxtil, Processos Oxidativos Avançados, foto-Fenton 

TITLE: Study of the application of Advanced Oxidative Processes used for the 

treatment of effluents with dyes and proposal of photo-Fenton treatment and 

analysis for local textile industry effluent. 

Abstract 

In parallel with technological advances and the acceleration of the production of 
consumer goods, there has been an intensification of the need for availability of 
water resources and consequently the disposal of contaminated effluents 
throughout the production process. This report made a literature review on the 
main Advanced Oxidative Processes studied for the treatment of effluents from 
textile industries, or contaminated by synthetic dyes and their main results. The 
studies analyzed were focused on photochemical applications, and obtained 
promising results regarding their efficiency in the treatment of such effluents. In 
addition, a preliminary result was also obtained, previously analyzed, from the 
application of the photo-Fenton process in real effluent from the local textile 
industry (Natal/RN), which proved to be efficient in color and COD removal. This 
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work shows that the process is promising for the treatment of this type of effluent 
and points the way for the refinement of the studies in the direction of the 
applicability of the real scale method. 
 
Keywords: Textile Effluent, Advanced Oxidative processes, Photo-Fenton 
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TÍTULO: Vulnerabilidade aos desastre naturais: aspectos relacionados ao clima 

e ao contexto social 

Resumo 

Os desastres são caracterizados pela interrupção no funcionamento habitual de 
uma comunidade, ocasionando perdas humanas, materiais e/ou ambientais, 
excedendo a capacidade da sociedade afetada em responder e atender as 
consequências com eficácia frente aos eventos naturais, que interagem com as 
condições de vulnerabilidade social (BRASIL, 2008; IPCC, 2012; TRAJBER et 
al., 2017 ). Neste sentido, se faz necessário considerar uma combinação de 
fatores com características físicas, sociais e políticas que combinados podem se 
estabelecer como condições de risco aos desastres (NARVÁEZ et al., 2009; 
ALMEIDA et al., 2017). Os relatórios do Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) tem alertado para a elevação da frequência e intensidade dos 
desastres naturais e argumentam que tal fenômeno tende a apresentar 
crescimento tendo em vista o processo de mudanças ambientais e climáticas 
globais. No Brasil, o Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa 
Civil – CEPED evidenciam esse incremento ao longo da série histórica dos dados 
nas últimas décadas. (CEPED, 2013; 2016). Assim, o presente relatório objetiva 
analisar o número das ocorrências dos desastres naturais, para a região do 
Nordeste Brasileiro (NEB), segundo classificação do desastre natural - Seca, 
Enxurradas e Inundações, em dois diferentes momentos (1992-2002 e 2003-
2013).  
 
Palavras-chave: desastres naturais, fenômenos naturais, indicadores 

TITLE: Vulnerability to natural disasters: aspects related to climate and social 

context 

Abstract 

Disasters are characterized by the interruption in the normal functioning of a 
community, causing human, material and / or environmental losses, exceeding 
the capacity of the affected society to respond and meet the consequences 
effectively in the face of natural events, which interact with the conditions of social 
vulnerability (BRASIL, 2008; IPCC, 2012; TRAJBER et al., 2017). In this sense, 
it is necessary to consider a combination of factors with physical, social and 
political characteristics that combined can be established as risk conditions for 
disasters (NARVÁEZ et al., 2009; ALMEIDA et al., 2017). The reports of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) have warned of an increase 
in the frequency and intensity of natural disasters and argue that this 
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phenomenon tends to show growth in view of the process of global environmental 
and climate change. In Brazil, the Center for Studies and Research in 
Engineering and Civil Defense - CEPED show this increase over the historical 
data series in recent decades. (CEPED, 2013; 2016). Thus, this report aims to 
analyze the number of occurrences of natural disasters for the Northeast Brazilian 
region (NEB), according to the classification of the natural disaster - Drought, 
Floods and Floods, at two different times (1992-2002 and 2003-2013) . 
 
Keywords: natural disasters, natural phenomena, indicators 
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TÍTULO: Variação espacial e temporal na composição da fração argila em 

sedimentos do baixo curso do Rio Doce 

Resumo 

Estudos reportam que atividades industriais, agrícolas e imobiliárias 
ocasionaram degradação ambiental em setores da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce - BHRD/RN. Isso conduz ao potencial aporte de metais pesados (e.g. Ni, 
Co, Zn, Cr, Cd, Pb, etc) que tendem a se acumular no material particulado síltico-
argiloso (de granulometria < 0,063 mm), em função de sua forte capacidade 
adsortiva. Este estudo utilizou Difração de Raios X e Microscopia Eletrônica de 
Varredura para determinar os caracteres mineralógicos e sua variabilidade 
espaço-temporal na fração argila de sedimentos aquáticos da Lagoa de 
Extremoz/RN, baixo curso da BHRD. Os difratogramas apontam a presença de 
caulinita - formando agregados em booklets - e muscovita ripiforme, como 
principais fases minerais. Além disso, verifica-se a presença de microclínio, 
quartzo, calcita, goethita, dravita, ilmenita e zircão. Por conseguinte, as amostras 
atestam variabilidade espacial e temporal, em diferentes graus, dos atributos 
mineralógicos. 
 
Palavras-chave: caulinita, muscovita, DRX, MEV. 

TITLE: Spatial and temporal variation in the composition of the clay fraction in 

sediments from the lower course of the Rio Doce 

Abstract 

Studies report that industrial, agricultural and building activities have caused 
environmental degradation in sectors of the Rio Doce River Hydrographic Basin 
(BHRD), Brazilian northeast. This drives the potential input of heavy metals (e.g. 
Ni, Co, Zn, Cr, Cd, Pb, etc.) that tends to accumulate in the silty-clay particulate 
material (granulometry <0.063 mm), due to its strong adsorptive capacity. 
Therefore, this study used X-Ray Diffraction and Scanning Electron Microscopy 
to determine the mineralogical characters and their spatio-temporal variability in 
the clay fraction of aquatic sediments in Extremoz Lagoon / RN, low course of 
BHRD. The diffractograms indicate the presence of kaolinite - forming aggregates 
in booklets - and ripiform muscovite, as the main mineral phases. In addition, 
there is the presence of microcline, quartz, calcite, goethite, dravite, ilmenite and 
zircon. Therefore, the samples attest spatial and temporal variability, in different 
degrees, of the mineralogical attributes. 
 
Keywords: kaolinite, muscovite, XRD, SEM. 
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TÍTULO: Movimento coletivo e dinâmica de populações 

Resumo 

Nosso trabalho teve como referência alguns artigos que estudam a existência da 
grande Biodiversidade na terra por meio do jogo Pedra-Papel-Tesoura. 
Estudamos esta temática por meio de simulações numéricas tipo Monte Carlo, 
desenvolvendo um código que utiliza vários recursos de programação: diferentes 
linguagens como C e Shellscript, equações diferenciais, e diversos softwares 
como gnuplot e ffmpeg. Afim de tentar obter resultados semelhantes aos 
observados na literatura, usamos a mobilidade não-padrão na forma de uma 
vantagem evolutiva existente na natureza chamada "kinesis" 
 
Palavras-chave: kinesis, simulações, ecologia, movimento, pedra-papel-tesoura 

TITLE: Collective movement and population dynamics 

Abstract 

Our work has as reference some articles that study the existence of the great 
Biodiversity through the game Rock-paper-scissors. We studied this subject 
through numerical simulations like Monte Carlo, developing a code that uses 
several programming: different languages like C and Shellscript, differential 
equations, and several software such as gnuplot and ffmpeg. In order to obtain 
results similar to those observed in the literature, we use non-standard mobility 
in the form of an evolutionary advantage existing in nature called "kinesis" 
 
Keywords: kinesis, simulations, ecology, movement, rock-paper-scissors 
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TÍTULO: ANÁLISE TRIBOLÓGICA DE UM LUBRIFICANTE ADITIVADO COM 

NANOPARTÍCULAS DE CARBONO AMORFO SUPER HIDROGENADAS. 

Resumo 

 

Este estudo se concentra em analisar influência tribológica da concentração de 
nanopartículas de carbono amorfo como aditivo de um óleo de soja epóxidado. 
Os materiais avaliados foram os lubrificantes nas condições de 0%, 0,05%, 0,1% 
e 0,2% de concentração de nanopartículas. No ensaio tribológico foi utilizado um 
tribômetro pino contra disco e configuração de contato não-conforme, com uma 
esfera de aço SAE 52100 como contra corpo e um disco de aço SAE 1045 como 
corpo de prova. Uma câmera de alta velocidade foi utilizada para avaliar a 
manutenção de filme lubrificante durante o ensaio. As velocidades de 
deslizamento e as cargas aplicadas se mantiveram constantes em 0,314 m/s e 
100 N, respectivamente. A distância de deslizamento permaneceu constante em 
1130,2 m. Os resultados mostram que a adição das nanopartículas tem um efeito 
de diminuição do coeficiente de atrito, bem como na capacidade do lubrificante 
de dissipar calor. 

 
 
Palavras-chave: tribologia, nanopartículas, lubrificantes, atrito. 

TITLE: TRIBOLOGICAL ANALYSIS OF A LUBRICANT WITH AMORPHOUS 

CARBON NANOPARTICLES AS ADDITIVE. 

Abstract 

 

This work focus on analysing the tribological influence of different dispersion 
values of amorphous carbon nanoparticles in a epoxidized soy-based lubricant. 
Four concentrations of the lubricant were evaluated, with 0%, 0,05%, 0,1% and 
0,2% of nanoparticles. Tests were performed on a pin-on-disc tribometer during 
sixty minutes with normal load of 100 N, at linear speed of 0,314 m/s, in which a 
sphere ball, made of SAE 52100 steel, with 8 mm of diameter was pressed 
against a 1045 steel disc. A high speed camera was used for evaluate the 
maintenance of lubricante on the contact surface during the tests. The results 
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showed that the addition of nanoparticles has a significant effect on the friction 
coefficient of the lubricant, as well as on the lubricant capacity of heat transfer. 

 
 
Keywords: tribology, nanoparticles, lubricant, friction. 
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TÍTULO: Simulação do balanço de água superficial nas bacias hidrográficas do 

semiárido Potiguar 

Resumo 

Simulações de fluxos de água superficiais e balanço hídrico em uma bacia 
hidrográfica são essenciais para melhor entendimento dos efeitos das mudanças 
climáticas e do uso e cobertura da terra. O objetivo deste trabalho é simular os 
fluxos hidrológicos e o balanço hídrico superficial nas bacias dos rios Piancó-
Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró. Nesta etapa, foi avaliado o regime de vazões da 
bacia do Rio Apodi-Mossoró, verificando que o ano hidrológico inicia em janeiro, 
com vazões mais intensas em abril e maio. O fim das cheias é marcado pela 
redução do regime de vazão em julho. Posteriormente, foram simuladas as 
vazões diárias da sub-bacias Dix-sept rosado a partir da implementação do 
modelo SMAP (Soil Moisture Account Procedure) com um banco de dados diário 
de 31 anos (1987-2016) de evapotranspiração potencial e precipitação média na 
área da bacia. A simulação de mNSE, NSE (-0,79 e -3,75, respectivamente) e 
R² (0,19) foi insatisfatória. Justifica-se pela ausência do processo de calibração 
e validação. Esse, quando inserido, em uma pesquisa de simulação do balanço 
hídrico superficial da bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu (Dantas, et al., 2019), os 
resultados foram excelentes. Percebe-se que o processo de calibração e 
validação é essencial. Aprimorando-se em etapas seguintes, constituindo o teste 
de sensibilidade dos parâmetros, calibração e validação do modelo. Logo, o tema 
da continuidade desta pesquisa é uma investigação aprofundada das funções 
objetivo utilizadas neste processo. 
 
Palavras-chave: Bacia do Rio Apodi-Mossoró; SMAP model; Modelagem 

Hidrológica. 

TITLE: Simulation of the surface water balance in the semi-arid Potiguar 

Watershed 

Abstract 

Simulations of surface water flows and water balance in a watershed are 
essential for a better understanding of the effects of climate change and land use 
and cover. The objective of this work is to simulate the hydrological flows and the 
surface water balance in the Piancó-Piranhas-Açu and Apodi-Mossoró river 
basins. In this stage, the flow regime of the Apodi-Mossoró River basin was 
evaluated, verifying that the hydrological year starts in January, with more intense 
flows in April and May. The end of the floods is marked by the reduction in the 
flow regime in July. Subsequently, the daily flows of the pink Dix-sept sub-basins 
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were simulated from the implementation of the SMAP model (Soil Moisture 
Account Procedure) with a daily database of 31 years (1987-2016) of potential 
evapotranspiration and average precipitation in the area of the basin. The 
simulation of mNSE, NSE (-0.79 and -3.75, respectively) and R² (0.19) was 
unsatisfactory. It is justified by the absence of the calibration and validation 
process. This, when inserted, in a survey of simulation of the surface water 
balance of the Piancó-Piranhas-Açu river basin (Dantas, et al., 2019), the results 
were excellent. It is noticed that the calibration and validation process is essential. 
The next steps are parameter sensitivity test, calibration and model validation. 
Therefore, the theme of the continuity of this research is an in-depth investigation 
of the objective functions used in this process. 
 
Keywords: Apodi-Mossoró River Basin; SMAP model; Hydrological Modeling. 
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TÍTULO: Análise da TSM do Atlântico na Precipitação no Semiárido do Rio 

Grande do Norte no modelo AR5/IPCC no experimento RCP 6.0 GFDL-ESMG 

Resumo 

 

A proposta deste trabalho foi de avaliar as projeções de TSM sobre o Atlântico 
Tropical e a precipitação sobre o semi-árido, bem como a relação entre essas 
duas variáveis no experimento historical e RCP 6.0 do AR5/IPCC para os anos 
de 2006 a 2016/17 dos modelos. Desta forma, fez-se necessário 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 também sobre 
a precipitação no semi-árido do RN. METODOLOGIA: Na plataforma medologica 
da pesquisa foi utilizado o RStudio e o Excel Microsoft para as análises 
estatísticas de precipitação, desvio padrão, análise da tsm do atlântico tropical 
norte e sul e as anomalias de precipitação do modelo historical e do experimento 
rcp 6.0. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com isso, observa-se que nos meses 
em que as TSM sobre o atlântico tropical sul estão mais altas e o atlântico tropical 
norte está menos aquecido é possível perceber que as médias de precipitações 
estão mais altas. Desse modo, quando a região da TSM do ATLÂNTICO SUL 
está mais aquecida, a pressão e a superfície diminui, assim, ocorre mais 
evaporação e os movimentos ascendentes convergem em superfície. 
CONCLUSÃO: Comparando com dados de outros estudos, se verifica que 
ambos experimentos superestima a precipitação na região semi-árida do RN. 
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TITLE: Analysis of Atlantic TSM in Precipitation in the Semi-Arid Region of Rio 

Grande do Norte in the AR5 / IPCC model in the RCP 6.0 experiment GFDL-

ESM2G 

Abstract 

 

The purpose of this work was to evaluate the TSM projections on the Tropical 
Atlantic and the precipitation on the semi-arid, as well as the relationship between 
these two variables in the AR5 / IPCC historical and RCP 6.0 experiment for the 
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years 2006 to 2016 / 17 of the models. Thus, it was necessary to infer how the 
projections of this IPCC experiment can be used as tools to analyze the future 
state of TSM on the tropical Atlantic and also on the precipitation in the semi-arid 
region of RN. METHODOLOGY: RStudio and Microsoft Excel were used in the 
research medical platform for statistical analysis of precipitation, standard 
deviation, analysis of the tsm of the north and south tropical Atlantic and 
precipitation anomalies of the historical model and the rcp 6.0 experiment. 
RESULTS AND DISCUSSION: With this, it is observed that in the months when 
the SST over the south tropical Atlantic are higher and the north tropical Atlantic 
is less heated, it is possible to notice that the average precipitation is higher. In 
this way, when the SST region of the SOUTH ATLANTIC is more heated, the 
pressure and the surface decrease, thus, more evaporation occurs and the 
upward movements converge on the surface. CONCLUSION: Comparing with 
data from other studies, it appears that both experiments overestimate 
precipitation in the semi-arid region of RN. 

 
 
Keywords: Atlantic. Monthly precipitation. Semiarid. 
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TÍTULO: Medidas termoelétricas e termomagnéticas em sistemas com baixo 

fator de amortecimento de Gilbert 

Resumo 

 

Nos últimos anos a área de Spintrônica ganhou uma notável destaque com a 
descoberta de vários fenômenos de transporte dependente de spin em sistemas 
nanoestruturados que vem sendo observados e compreendidos, proporcionando 
o desenvolvimento e otimização de uma vasta gama de dispositivos spintrônicos. 
Neste contexto, a informação pode ser transmitida através da carga dos elétrons, 
via de correntes de spin, de modo que o controle destas correntes se torna 
fundamental. A magnetorresistência Hall de spin (SMR) baseia-se no efeito Hall 
de spin (SHE) e efeito Hall de spin inverso (ISHE). Estes efeitos possibilitam a 
conversão de corrente de carga em corrente de spin, e vice-versa. Além da SMR, 
o efeito spin Seebeck (SSE) é outro fenômeno usado para converter um tipo de 
corrente de transporte em outro, seja de carga elétrica, de spin ou de calor. Neste 
projeto, tem-se como objetivo estudar a SMR e SSE em sistemas 
nanoestruturados, compostas de uma de bicamada do tipo CoFeAl/NM, onde 
CoFeAl (CFA) é um metal ferromagnético e NM um metal não-magnético. O CFA 
tem sido amplamente empregada devido a suas características magnéticas 
favoráveis para aplicação em dispositivos spintronicos. Em particular, a SMR, é 
verificada através de medidas usando a técnica dependência angular da 
magnetorresistência (ADMR). Neste sentido, pretende-se obter resultados de 
SMR e SSE nas bicamadas CFA/NM, com intuito de desenvolver características 
específicas para aplicação em dispositivos spintrônicos. 

 
 
Palavras-chave: Spintronica, Magnetorresistência, Efeito Hall de Spin 

TITLE: Thermoelectric and thermomagnetic measurements in systems with low 

damping Gilbert factor 

Abstract 

In recent years, the Spintronics has gained a notable highlight from the discovery 
of several spin-dependent transport phenomena in nanostructured systems that 
have been observed and understood, providing the development and 
optimization of a wide range of spintronic devices. In this context, the information 
can be transmitted through the charge of electrons, via spin currents, so that the 
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control of these currents becomes fundamental. The spin Hall magnetoresistance 
(SMR) is based on both effects, the Hall spin effect (SHE) and the inverse spin 
Hall effect (ISHE). These effects enable the charge-to-spin current conversion, 
and vice versa. Besides SMR, the spin seebeck effect (SSE) is other phenomena 
used to convert one type of transport current into another, be it charge, spin or 
heat. In this project, the goal is to study the SMR and SSE in nanostructured 
systems, composed by a bilayer kind of CoFeAl/NM, where CoFeAl (CFA) is a 
ferromagnetic metal and NM a non-magnetic metal. CFA has been broadly used 
due to its favorable magnetic characteristics for application in spintronics devices. 
In particular, the SMR, is verified through measurements using the angular 
dependence of magnetoresistance (ADMR) technique. In this sense, we intend 
to obtain SMR and SSE results in the CFA/NM bilayers, in order to develop 
specific characteristics for application in spintronic devices. 
 
Keywords: Spintronics, Magnetoresistence, Spin Hall Effect 
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TÍTULO: Síntese de Zeolitas em grande escala 

Resumo 

 

Os estudos dos parâmetros de síntese em busca do aperfeiçoamento da 
mordenita foram realizados com o intuito de alcançar diferentes aplicações em 
testes futuros. Os parâmetros analisados foram as diferentes condições de 
tratamentos térmicos, tempo de síntese, diluição do gel e diferentes fontes dos 
nutrientes, visando uma análise afundo dos tamanhos dos cristais. Tanto as 
mudanças nas fontes de sílica quanto a redução do sódio na síntese obtiveram 
bons resultados. 

 
 
Palavras-chave: zeólita; mordenita; síntese; parâmetros. 

TITLE: Large-scale synthesis of Zeolites 

Abstract 

The studies of the synthesis parameters in search of the improvement of 
mordenite were carried out in order to achieve different applications in future 
tests. The parameters analyzed were the different conditions of heat treatments, 
synthesis time, dilution of the gel and different sources of nutrients, aiming at a 
deep analysis of the sizes of the crystals. Both the changes in the sources of 
silica and the reduction of sodium in the synthesis obtained good results. 
 
Keywords: zeolite; mordenita; synthesis; parameters. 
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TÍTULO: Experimentação de técnicas de aprendizado por reforço para o 

desenvolvimento de um modelo de combate no ambiente de Starcraft 

Resumo 

A presente pesquisa possui como objetivo desenvolver e experimentar modelos 
de inteligência artificial (IA) com técnicas de aprendizagem por reforço para o 
combate no ambiente de StarCraft II, um jogo de estratégia em tempo real (RTS) 
publicado pela Blizzard Entertainment. Para tanto, foi realizada uma análise 
bibliográfica de Agentes de IA em StarCraft II, levando à definição da estratégia 
adotada para o desenvolvimento do modelo de combate. Nesse contexto, foi 
aprimorada a URNAI-Tools, uma biblioteca modular de aprendizagem por 
reforço previamente desenvolvida pelo grupo de pesquisa, com o objetivo de 
facilitar a criação e treinamento de novos modelos de IA, além de disponibilizar 
ferramentas para análise de experimentos. Após o desenvolvimento inicial do 
modelo de combate, diversos testes foram conduzidos usando algoritmos de 
aprendizagem por reforço já codificados na URNAI-Tools, como Q-Learning e 
Deep Q-Learning. No entanto, através de experimentação, foi verificado que 
esses algoritmos não foram capazes de solucionar totalmente o problema posto. 
Sendo assim, foram implementados outros algoritmos de aprendizagem por 
reforço que se mostraram mais estáveis e potentes, como o Double Deep Q-
Learning. Após novos testes, foi possível treinar e validar um modelo para 
StarCraft II que conseguiu atingir 98,8% de vitórias contra a dificuldade muito 
fácil do jogo. Sendo assim, planeja-se continuar os experimentos em cenários 
mais desafiadores a fim de aprimorar o modelo de combate. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem por Reforço; StarCraft II; Deep Q-Learning 

TITLE: Experimentation of reinforcement learning techniques for the 

development of a combat model in the Starcraft environment 

Abstract 

This research aims to develop and experiment with artificial intelligence (AI) 
models with reinforcement learning techniques for combat in the StarCraft II 
environment, a real-time strategy game (RTS) published by Blizzard 
Entertainment. To this end, a bibliographic analysis of AI Agents in StarCraft II 
was carried out, leading to the definition of the adopted development strategy of 
the combat model. In this context, URNAI-Tools, a modular reinforcement 
learning library previously developed by the research group, was improved in 
order to facilitate the creation and training of new AI models, in addition to 
providing tools for the analysis of experiments. After the initial development of the 
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combat model, several tests were conducted using reinforcement learning 
algorithms already coded in URNAI-Tools, such as Q-Learning and Deep Q-
Learning. However, through experimentation, it was found that these algorithms 
were not able to fully solve the problem. Therefore, other reinforcement learning 
algorithms were implemented, which proved to be more stable and powerful, such 
as Double Deep Q-Learning. After further tests, it was possible to train and 
validate a model for StarCraft II that managed to achieve 98.8% of victories 
against the very easy difficulty of the game. Therefore, we plan to continue the 
experiments in more challenging scenarios in order to improve the combat model. 
 
Keywords: Reinforcement learning; StarCraft II; Deep Q-Learning 
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TÍTULO: Implementação e Análise de desempenho de sistemas 3GPP e IEEE 

para o 5G-eMBB 

Resumo 

 

O crescimento do acesso à internet por meio dos dispositivos móveis de quarta 
geração (4G), aliado ao crescimento da utilização de smartphones, o uso 
massivo de serviços de streaming e a chegada da quinta geração (5G), faz com 
que a demanda por dados atinja altos patamares, e requeira mais banda. 
Entretanto, o espectro eletromagnético utilizado é limitado, além dos altos custos 
e burocracia para outorga de novas bandas. Uma das soluções encontradas é a 
utilização do espectro não-licenciado, que é gratuito e possui, em certas faixas, 
largura de banda maior que o licenciado. Um estudo profundo sobre o uso do 
espectro não-licenciado e a coexistência de tecnologias nele foi feito no ET0944 
submetido ao eCICT 2019. Além do estudo da coexistência, surge a 
oportunidade da aplicação de técnicas de Machine Learning para o ajuste 
automático dos parâmetros, controlando o impacto gerado de uma tecnologia em 
outra. No trabalho ET0944 o algoritmo Q-Learning (aprendizado por reforço) foi 
utilizado como solução. Neste trabalho, o aprendizado por reforço continua a ser 
utilizado, mas agora o problema é modelado com multi-armed bandit. Os 
resultados do Q-Learning e Multi-Armed Bandit (MAB) foram comparados e 
concluiu-se que ambos os algoritmos melhoram o desempenho, mas operando 
de uma forma diferente para alcançar esse resultado. 
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TITLE: Implementation and performance analysis of 3GPP and IEEE systems for 

5G-eMBB 

Abstract 

 

The growth of internet access through fourth-generation (4G) mobile devices, 
combined with the growth in smartphones, the massive use of streaming 
services, and the fifth-generation (5G) arrival, makes the demand for data reach 
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high levels and require more bandwidth. However, the electromagnetic spectrum 
used is limited, in addition to the high costs and bureaucracy for granting new 
bands. One of the solutions found is the unlicensed spectrum, which is free and 
has, in certain bands, greater bandwidth than the licensed. An in-depth study on 
using the unlicensed spectrum and the coexistence of technologies in it was 
carried out in ET0944 submitted to eCICT 2019. In addition to the study of 
coexistence, there is the opportunity to apply Machine Learning techniques for 
the automatic adjustment of parameters, controlling one technology's impact on 
another. In work ET0944, the Q-Learning algorithm (reinforcement learning) was 
used as a solution. In this work, reinforcement learning continues to be used, but 
now the problem is modeled with a multi-armed bandit. The results of Q-Learning 
and Multi-Armed Bandit (MAB) were compared, and it was concluded that both 
algorithms improve performance, but operating in a different way to achieve this 
result. 

 
 
Keywords: LTE-U, Wi-Fi, reinforcement learning, artificial intelligence, 5G 
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TÍTULO: Levantamento, caracterização, mapeamento e inventariação de 

geoformas/geomorfossitios do município de Icapuí/CE. 

Resumo 

No presente trabalho é discutido os elementos pertencentes ao geopatrimônio 
no município de Icapuí, estado do Ceará, nordeste do brasil. No mesmo ocorreu 
a analise parcial dos locais de interesse da geodiversidade, pertencentes ao 
geopatrimônio. Resultando na inventariação e quantificação, até o presente 
momento de um geossítio 

 

  

 
Palavras-chave: Icapuí; Geodiversidade; Geopatrimônio 

TITLE: Survey, characterization, mapping and inventorying of geoforms / 

geomorphosites in the municipality of Icapuí / CE. 

Abstract 

The present work discusses the elements belonging to geopatrimony in the 
municipality of Icapuí, state of Ceará, northeastern Brazil. The partial analysis of 
geodiversity sites of interest, belonging to geopatrimony, also occurred. Resulting 
in the inventory and quantification, until now of a geosite. 
 
Keywords: Icapuí; Geodiversity; Geopatrimony 
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TÍTULO: ANÁLISE DE DADOS DE ESTAÇÕES DE SUPERFÍCIE PARA 

APLICAÇÃO DE ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS DE CONFORTO HUMANO NO 

SEMIÁRIDO POTIGUAR 

Resumo 

 

O aprofundamento sobre o estudo do clima em áreas do semiárido brasileiro, 
mais precisamente de áreas urbanas e rurais, pode nos indicar condições de 
exposição a altas temperaturas, baixos índices de precipitação e 
consequentemente também baixos índices de umidade relativa do ar. Em 
resposta disso, há o advento do desconforto térmico humano, tanto em áreas 
urbanas, quanto rurais, e as consequências provenientes desse desconforto. 
Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo principal avaliar o 
conforto térmico humano no Seridó potiguar, através da análise de dados 
meteorológicos, bem como através da aplicação de índices bioclimáticos de 
conforto humano e sensação térmica. As estações de superfície operadas pelo 
INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, em atividade nos municípios de 
Caicó, Florânia e Cruzeta (RN), foram a fonte dos dados para o desenvolvimento 
dessa pesquisa. Diante de resultados que expressaram desconforto térmico para 
quase todos os meses do ano nos três municípios em questão, propomos a 
arborização urbana na zona urbana e a conservação e reflorestamento da 
Caatinga nas áreas rurais dos referidos municípios como forma de promover a 
mitigação das temperaturas elevadas e o consequente desconforto humano 
detectado. 
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The study of the climate in areas of the Brazilian semiarid, more precisely in urban 
and rural areas, may indicate conditions of exposure to high temperatures, low 
rates of precipitation and consequently also low rates of relative humidity. In 
response to this, there is the advent of human thermal discomfort, both in urban 
and rural areas, and the consequences of this discomfort. In this way, the present 
work has as main goal to analyze the human thermal comfort in the Potiguar 
Seridó, through the analysis of meteorological data, as well as through the 
application of bioclimatic indexes of human thermal comfort. The surface stations 
operated by INMET - National Institute of Meteorology, in activity in the 
municipalities of Caicó, Florânia and Cruzeta (RN), were the source of data for 
the development of this research. Faced with results that expressed thermal 
discomfort for almost every month of the year in the three municipalities in 
question, we propose urban afforestation in the urban area and the conservation 
and reforestation of Caatinga in the rural areas of these municipalities as a way 
to promote the mitigation of high temperatures and the consequent human 
discomfort detected. 

 
 
Keywords: Climate. Semi-arid. Human thermal comfort. Rio Grande do 

Norte/Brasil. 
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TÍTULO: Miniaturização de Antenas e Filtros Planares para Sistemas de 

Comunicações Sem Fio 

Resumo 

Este trabalho aborda o estudo de uma antena CPW (Coplanar Waveguide) 
reconfigurável projetada para sistemas 5G do Brasil nas bandas de 2,3 GHz 
(2300 MHz - 2400 MHz) e 3,5 GHz (3300 MHz e 3600 MHz). A partir da análise 
paramétrica da influência das dimensões fundamentares da estrutura em seu 
S11 através do uso do software de simulação de HFSS, foram propostas duas 
soluções para operação em cada faixa de maneira individual e distinta. Em 
seguida, foi proposta uma estrutura reconfigurável que unisse ambas soluções 
em uma única estrutura. 
 
Palavras-chave: Patch, antena, CPW, microfita, reconfiguração, diodo PIN 

TITLE: Miniaturization of Antennas and Planar Filters for Wireless 

Communications Systems 

Abstract 

This work addresses the study of a reconfigurable CPW antenna (Coplanar 
Waveguide) designed for 5G systems of Brazil in the bands of 2.3 GHz (2300 
MHz - 2400 MHz) and 3.5 GHz (3300 MHz and 3600 MHz). From the parametric 
analysis of the influence of the fundamental dimensions of the structure in its S11 
through the use of the HFSS simulation software, two solutions for operation in 
each range were proposed individually and distinctly. Then, a reconfigurable 
structure was proposed that would combine both solutions in a single structure. 
 
Keywords: Patch, antenna, CPW, microfiche, reconfiguration, PIN diode 
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TÍTULO: Projeto e desenvolvimento de um sistema para monitorar o 

comportamento de um peixe-zebra em ambiente controlado 

Resumo 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema que, através de imagens 
de vídeo, seja capaz de medir a movimentação do peixe-zebra, D. rerio, e por 
consequência obter os parâmetros necessários para a análise de seu 
comportamento e com isso seja capaz também de acionar mecanismos que 
modifiquem o ambiente no qual o peixe está inserido em tempo real. 
 
Palavras-chave: Visão Computacional; Desenvolvimento de Software; Teoria de 

Controle; 

TITLE: Design and development of a monitoring system for the behaviour of 

zebrafish in controlled environment 

Abstract 

The aim of this work is to develop a system that, through video images, can track 
the movement of the zebrafish, D. rerio, hence get the necessary data to analyze 
it’s behaviour and also be capable to trigger mechanisms that modify the study 
environment that the fish is in real time. 
 
Keywords: Computer Vision; Software Development; Control Theory; Computer 

Graphi 
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TÍTULO: Acoplamento de maré em sistemas estrela-planeta observados pelo 

satélite KEPLER 

Resumo 

Exoplanetas são planetas descobertos em longínquas estrelas. Esses 
exoplanetas podem orbitar tão próximo de sua estrela hospedeira que forças 
gravitacionais diferenciais alteram o momento angular e rotação do planeta. Em 
alguns casos, os torques de maré forçam a taxa de rotação do planeta em uma 
frequência específica que segue um processo chamado de travamento de maré. 
Os planetas travados pelas forças de maré desenvolvem órbitas circulares e 
rotação síncrona com a estrela hospedeira, alterando sua habitabilidade. 
Embora essas características da teoria de maré sejam bem conhecidas, 
somente agora com as missões espaciais CoRoT, KEPLER e TESS é que 
estudos sistemáticos e estatísticos podem ser feitos. Neste trabalho, 
construímos uma base de dados de 594 sistemas estrela-planeta(s) observados 
pelo KEPLER, com períodos de rotação estelar e períodos orbitais planetários 
determinados na literatura, além dos tipos espectrais estelares. Além desta, 
construímos uma segunda base de dados com 2133 sistemas estrela-planeta(s) 
que possuem tipo espectral estimado, e, com isso, analisamos esses dados em 
um estudo da evolução rotacional do sistema e em busca de efeitos causados 
por interações de maré. Mais especificamente, separamos casos com 
ressonância 1:1 entre a rotação da estrela e a translação do planeta. Nesta fase, 
montamos um catálogo com 40 possíveis sistemas nessa ressonância e 
separamos suas curvas de luz para futuros estudos. 
 
Palavras-chave: Interações planeta-estrela, Catálogos, Métodos: análise de 

dados. 

TITLE: Tidal locking of star-planet systems observed by KEPLER satellite 

Abstract 

Exoplanets are planets discovered in distant stars. These exoplanets can orbit 
so close to their host star that differential gravitational forces alter the angular 
momentum and rotation of the planet. In some cases, tidal torques force the 
planet's rate of rotation at a specific frequency that follows a process called tidal 
locking. Planets locked by tidal forces develop circular orbits and synchronous 
rotation with the host star, changing their habitability. Although these 
characteristics of tidal theory are well known, it is only now with the CoRoT, 
KEPLER and TESS space missions that systematic and statistical studies can be 
done. In this work, we constructed a database of 594 star-planet(s) systems 
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observed by KEPLER, with stellar rotation periods and planetary orbital periods 
from the literature, in addition to stellar spectral types. Beyond this, we 
constructed a second database with 2133 star-planet(s) systems that have 
estimated spectral type, and, with this, we analyze these datasets to study 
rotational evolution of the system and in search of effects caused by tidal 
interactions. More specifically, we separated extreme cases of tidal couplings, 
with 1:1 resonances between host star rotation period and planetary orbital 
period. In this phase, we assembled a catalog with 40 possible systems in this 
resonance and separated their light curves for future studies. 
 
Keywords: Planet-star interactions, Catalogs, Methods: data analysis. 
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TÍTULO: Algoritmos genéticos aplicados a inversão completa das formas de 

onda 

Resumo 

A inversão completa da onda (FWI) é uma técnica de obtenção de imagem 
sísmica. Tradicionalmente, são utilizados métodos baseados em cálculo de 
gradiente. Porém, seu uso depende de bons modelos iniciais para que o mínimo 
global da função custo não seja confundido por um mínimo local. Neste trabalho, 

 

Estudaremos a reprodução[2] do uso de otimização por algoritmos genéticos 
para um “relaxamento” de tal dependência. Baseados na analogia computacional 
da evolução natural feita pelo algoritmo genético, acompanharemos a evolução 
de modelos de velocidade para a obtenção de um mapeamento do modelo de 
Marmousi e observaremos uma inversão baseada em gradiente com o resultado. 

 
Palavras-chave: FWI, algoritmos genéticos 

TITLE: Genetic algorithms applied to full-waveform inversion 

Abstract 

 

The full-waveform inversion (FWI) is a seismic image obtaining technique. 
Gradient based methods are traditionally used. However, its use depends on 
good initial models so that the cost function global minimum is not confused by a 
local minimum.  

 

We will study the reproduction [2] of genetic algorithms optimization for relaxing 
such dependence. Based on the computational analogy of the natural evolution 
made by genetic algorithm, we will follow the evolution of velocity models to 
obtain a mapping of the Marmousi model and observe a grandient-based 
inversion using the previous result. 
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TÍTULO: Síntese Verde de Nanopartículas de NiO a partir de Extratos Vegetais 

da Carnaúba (Copernicia prunifera) e Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) 

Resumo 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de métodos eficientes de química verde 
para síntese de nanopartículas (NPs) de metal tornou-se um foco importante dos 
pesquisadores devido aos interesses por técnicas químicas que reduzem o uso 
de solventes e reagentes tóxicos. Este trabalho relata a síntese de 
nanopartículas de óxido de níquel a partir de extratos de plantas típicas da 
Caatinga. São utilizados extratos das folhas da Carnaúba e Arioeira, que 
misturados à solução dos sais metálicos, darão início a redução bioquímica do 
sal e à formaçõa das nanopartículas. A influência da concentração e do pH (ácido 
e básico) dos extratos sobre a morfologia e a estrutura cristalina das 
nanopartículas será investigada. Inicialmente, uma caracterização foi realizada 
por Análise termogravimétrica (TG). O resultado mostrou que a estabilidade 
térmica nas nanoparticulas varia com o pH da solução. Ao utilizar um pH ácido, 
as partículas apresentam estabilidade térmica acima de 800 °C, enquano em pH 
básico a estabilidade é favorecida a partir de 400 °C. 
 
Palavras-chave: Síntese verdeExtrato de Carnaúba e AroeiraNiO-NPsCaatinga 

TITLE: Green Synthesis of NiO Nanoparticles from Plant Extracts of Carnauba 

(Copernicia prunifera) and Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi). 

Abstract 

In recent years, the development of efficient green chemistry methods for the 
synthesis of metal nanoparticles (NPs) has become an important focus of 
researchers due to their interest in chemical techniques that reduce the use of 
toxic solvents and reagents. This work reports the synthesis of nickel oxide 
nanoparticles from extracts of typical Caatinga plants. Extracts from the leaves 
of Carnaúba and Arioeira are used, which mixed with the solution of the metallic 
salts, will initiate the biochemical reduction of salt and the formation of 
nanoparticles. The influence of the concentration and pH (acid and basic) of the 
extracts on the morphology and crystalline structure of the nanoparticles will be 
investigated. Initially, a characterization was performed by thermogravimetric 
analysis (TG). The result showed that the thermal stability in the nanoparticles 
varies with the pH of the solution. When using an acid pH, the particles have 
thermal stability above 800 ° C, while at basic pH the stability is favored from 400 
° C. 
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TÍTULO: Condições iniciais em modelos inflacionários não locais 

Resumo 

No final da década de 1970, Alexei A. Starobinsky propôs que efeitos de 
gravitação quântica, associados a inclusão de um termo quadrático na ação de 
Einstein-Hilbert, produzem uma era cosmológica (quase) de Sitter, i.e., um 
regime inflacionário (quase) exponencial. Desta forma, este é um trabalho que 
busca discutir condições iniciais em um modelo de inflação de Starobinsky com 
a adição de termos de gravitação não local associado ao escalar de curvatura, 
R. Dessa forma, será analisado neste trabalho a influência dos parâmetros 
inseridos no potencial do campo escalar, ou inflaton, que é responsável por dar 
início à inflação, realizar a caracterização do potencial e espaço de fase a fim de 
encontrar evidências de que o modelo é suficiente para gerar a inflação e mantê-
la por tempo necessário de forma que seja condizentes com os dados 
observacionais que temos hoje. 
 
Palavras-chave: Cosmologia; Gravitação modificada; Inflação; Condições 

iniciais. 

TITLE: Initial conditions in non-local inflationary models 

Abstract 

In the late 1970s, Alexei A. Starobinsky proposed that the effects of quantum 
gravitation, associated with the inclusion of a quadratic term in the Einstein-
Hilbert action, produce a cosmological (almost) Sitter era, ie, an inflationary 
regime (almost) exponential. Thus, this is a study that seeks to discuss initial 
conditions in a Starobinsky inflation model with the addition of non-local 
gravitation terms associated with the curvature scalar, R. In this way, in this study 
will be analyzed the influence of the parameters inserted in the potential of the 
scalar field, or inflaton, which is responsible for initiating inflation, characterizing 
the potential and phase space in order to find evidence that the model is sufficient 
to generate inflation and maintain it for the time necessary so that be consistent 
with the observational data we have today. 
 
Keywords: Cosmology; Modified Gravitation; Inflation; Initial conditions 
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TÍTULO: O plano de trabalho em questão trata-se de um estudo dos efeitos 

antibacterianos de campos eletromagnéticos como proposta de terapia 

alternativa aos antibióticos (terapias convencionais) 

Resumo 

Diante da evolução dos mecanismos de resistência bacteriana, os efeitos 
biológicos diversos de campos magnéticos vêm sendo estudados, e dentre eles 
a possibilidade de aplicá-lo como terapia antibacteriana alternativa de infecções 
multirresistentes. Sendo assim, o uso de campo eletromagnético surgiu como 
uma possível terapia no combate à essas infecções e com isso, tem-se a 
importância da evolução do estudo dos seus efeitos antibacterianos. A partir de 
tal pressuposto, o objetivo da pesquisa é avaliar in vitro a influência do campo 
eletromagnético de frequência extremamente baixa (CEM-FEB), sobre o 
crescimento da cepa ATCC 27853 de Pseudomonas aeruginosa, em variadas 
frequências e tempos de exposição, a fim de testar a possibilidade do seu uso 
como uma nova terapia antimicrobiana. O experimento foi realizado na 
frequência de 10Hz com amostras em duplicatas, que foram distribuídas em 
tubos cônicos de 200µL contendo cepas de P. aeruginosa diluídas em 
suspensão e submetidas ao campo eletromagnético, além de dois tubos de 
controle negativo deixadas à temperatura ambiente. O crescimento bacteriano 
foi avaliado através da leitura da densidade óptica (DO) em um 
espectrofotômetro de microplacas. A frequência testada não apresentou 
resultados significativos na inibição do crescimento bacteriano na exposição por 
2h, 4h e 6h na cepa de P.aeruginosa e devido a isso, mais ensaios devem ser 
realizados. Outras frequências e duração de exposição não puderam ser 
testadas, por causa da pandemia 
 
Palavras-chave: resistência bacteriana; terapias alternativas; campo 

eletromagnético 

TITLE: Study of the antibacterial effects of electromagnetic fields as a proposal 

for alternative therapy to antibiotics 

Abstract 

In view of the evolution of the mechanisms of bacterial resistance, the diverse 
biological effects of magnetic fields have been studied, and among them the 
possibility of applying it as an alternative antibacterial therapy for multidrug-
resistant infections. Therefore, the use of an electromagnetic field has emerged 
as a possible therapy to combat these infections and with that, there is the 
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importance of the evolution of the study of its antibacterial effects. Based on this 
assumption, the objective of the research is to evaluate in vitro the influence of 
the extremely low frequency electromagnetic field (CEM-FEB), on the growth of 
the ATCC 27853 strain of Pseudomonas aeruginosa, in various frequencies and 
exposure times, in order to to test the possibility of its use as a new antimicrobial 
therapy. The experiment was carried out at a frequency of 10Hz with samples in 
duplicates, which were distributed in 200µL conical tubes containing strains of P. 
aeruginosa diluted in suspension and submitted to the electromagnetic field, in 
addition to two negative control tubes left at room temperature. Bacterial growth 
was assessed by reading the optical density (OD) on a microplate 
spectrophotometer. The tested frequency did not show significant results in the 
inhibition of bacterial growth in the exposure for 2h, 4h and 6h in the P.aeruginosa 
strain and due to that, more tests should be performed. Other frequencies and 
duration of exposure could not be tested because of the pandemic. 
 
Keywords: Bacterial resistance; alternative therapies; electromagnetic field 
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TÍTULO: Caracterização Geotécnica de Sedimentos de uma Falésia da 

Formação Barreiras em Tibau do Sul – RN. 

Resumo 

A Formação Barreiras é uma unidade geológica sedimentar pré-quaternária 
presente ao longo do litoral brasileiro, entre os estados do Rio de Janeiro e 
Amapá, marcada por sedimentos naturalmente cimentados. O contato da 
Formação Barreiras com o oceano frequentemente forma encostas íngremes 
denominadas falésias. O presente trabalho objetivou realizar a caracterização 
geotécnica dos sedimentos que formam uma falésia localizada em Tibau do Sul 
– RN, região onde o desenvolvimento imobiliário dá-se majoritariamente ao 
longo da costa. Foram coletados dois blocos indeformados, um na área de topo 
e outro na base da falésia. A partir dos materiais coletados, foram realizados 
ensaios de caracterização e de cisalhamento direto nas tensões normais de 50, 
100, 200 e 300 kPa, com corpos de prova nas condições de umidade natural e 
inundada, para cada uma das amostras. Os resultados mostram ângulos de atrito 
efetivos próximos a 30º e interceptos coesivos próximos a 0 kPa para a condição 
inundada. Para a condição não inundada os valores de ângulos de atrito variam 
consideravelmente, sendo próximo a 27º para o solo de topo e próximo a 50° 
para o solo de base, com valores de coesão na ordem de grandeza de 100 e 300 
kPa para a amostra de topo de base respectivamente. Concluiu-se que estes 
valores são compatíveis com dados disponíveis na literatura para outros 
sedimentos da Formação Barreiras. 

 
Palavras-chave: Resistência ao cisalhamento. Formação Barreiras. 

Cisalhamento direto. 

TITLE: Evaluation of Barreiras Formation sediment resistance parameters in 

natural and flooded conditions. 

Abstract 

The Barreiras Formation is a pre-quartenary sedimentar unitiy existent in the 
brazilian coast, between the Rio de Janeiro and Amapá states, marked by 
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naturally cemented sediments. The ocean and Barreiras Formation contact has 
frequentlly steep slopes nameded cliffs. The aim of the presente paper was 
reallyze the sediments geotecnical characterization, removed from a cliff in Tibau 
do Sul – RN, where the most of a imobobiliary development is in the coast. Were 
collected undisturbed materials in base and top of the cliff. From the undisturbed 
material collected were executed the characterization of the soil and direct shear 
tests in 50, 100, 200 and 300 kPa normal tensions, in natural and flooded 
conditions, using both materials. The results in the flooded condition introduce an 
effective friction angles close to 30º and cohesion intercept close to 0kPa. The 
friction angle values changing in the natural condition, being close to 27º for the 
top sediment and close to 50º in the base, with cohesion intercept close to 300 
and 100 kPa for top and base materials respectively. In this way concludes that 
values are compatible with the literature data values for Barreiras Formation 
sediments. 

 
Keywords: Shear strength. Barreiras Formation. Direct shear test. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de método de estimativa do consumo de propelente 

pelo elemento aeroespacial em função do geoposicionamento 

Resumo 

Em geral os estudos envolvendo a predição e/ou otimização de trajetórias de 
veículos lançadores e aerodinâmica de voo utilizam, na maioria dos casos, 
modelos simplificados para estimativa do arrasto. Pensando nisto, o presente 
trabalho se propõe avaliar algumas das implicações em se considerar um modelo 
de arrasto mais completo na aerodinâmica do voo atmosférico de veículos 
lançadores. Foram propostos modelos para estimar a massa de propelente 
necessária para uma missão em função do arrasto aerodinâmico e do 
geoposicionamento dos lançamentos. O modelo para estimar o arrasto com mais 
precisão foi concebido, mas precisa de auxílio da Dinâmica dos Fluidos 
Computacional para ser avaliado. Modelos simplificados, por outro lado, 
mostraram-se pertinentes quando analisados seus argumentos e comparados 
com o modelo proposto. A correlação entre o geoposicionamento e sua influência 
no propelente gasto numa missão espacial pode ser avaliado por meio do cálculo 
da trajetória nominal. 
 
Palavras-chave: arrasto aerodinâmico. veículos lançadores. simulações 

numéricas. 

TITLE: EVALUATION OF DRAG OVER AEROSPACE ELEMENTS BY 

COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS: INFLUENCE OF DRAG AND 

GEOPOSITIONING ON THE LAUNCH OF ROCKETS. 

Abstract 

In general, studies involving the prediction and / or optimization of launch vehicle 
trajectories and flight aerodynamics use, in most cases, simplified models to 
estimate drag. With this in mind, the present work proposes to evaluate some of 
the implications of considering a more complete drag model in the aerodynamics 
of the atmospheric flight of launch vehicles. Models have been proposed to 
estimate the mass of propellant needed for a mission due to the aerodynamic 
drag and the geolocation of the launches. The model to estimate the drag more 
accurately was conceived, but needs assistance from Computational Fluid 
Dynamics to be evaluated. Simplified models, on the other hand, proved to be 
pertinent when their arguments were analyzed and compared with the proposed 
model. The correlation between geolocation and its influence on the propellant 
spent on a space mission can be assessed by calculating the nominal trajectory. 
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dynamics 
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TÍTULO: Transmissão de um Sinal Quântico em Aparelhos Topológicos 

Resumo 

Nesse trabalho vamos considerar o problema da transmissão de um sinal 
quântico e reinterpretá-lo numa linguagem de teorias de campo topológica, 
segundo a construção de (Kauffman, 2013). Neste contexto, interpretamos os 
nós e links como resultado de ação de operadores algébricos e a partir faremos 
cálculos para determinar as amplitudes de probabilidade de transmissão desse 
sinal após ser espalhado. 
 
Palavras-chave: topologia; transmissão de sinal. 

TITLE: Signal Transmission in Topological Quantum Devices 

Abstract 

in this work, we will consider the problem of the transmission of a quantum signal 
and reinterpret it in a language of topological field theories, according to the 
construction of (Kauffman, 2013). In this context, we interpret the nodes and links 
as a result of algebraic operators' action and from there we will make calculations 
to determine the amplitudes of probability of transmission of this signal after being 
spread. 
 
Keywords: topology; signal transmission. 
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TÍTULO: Avaliação de geotêxteis não tecidos para filtração de lama de corte de 

rochas ornamentais 

Resumo 

A produção de rochas ornamentais gera preocupações quanto a quantidade de 
resíduos produzidos e sua correta condução. Durante o processo de corte e 
polimento da rocha é utilizada água para o resfriamento do disco diamantado, 
que carreia consigo partículas sólidas da rocha. Isso resulta em uma lama 
abrasiva dispostas, muitas vezes, em sistemas de fossas sépticas e esgotos ou 
submetidas a processos de decantação. Esse procedimento é demorado devido 
a fina gramatura apresentada pelo material sólido contido na lama. Assim, este 
estudo buscou avaliar o dessecamento da lama produzida nas marmorarias com 
o uso de três diferentes tipos de geotêxteis. Foi desenvolvido um protótipo com 
pequenas dimensões no qual foi inserido o geotêxtil e em seguida foram 
realizados sucessivos enchimentos que simularam aqueles realizados entre as 
etapas de corte de uma marmoraria. Foram observadas a vazão e a redução do 
teor de sólidos passantes pelo protótipo em cada enchimento e para cada 
geotêxtil em estudo. Com o experimento realizado observou que os geotêxteis 
possuíam um comportamento típico na vazão escoada ao longo do tempo, 
independente do geotêxtil utilizado, além de uma redução significativa no teor de 
sólidos passantes pelo protótipo mostrando a eficiência do uso do geotêxtil para 
o dessecamento deste tipo de lama abrasiva. Por fim, foi observado que o 
GTX300 obteve a melhor resposta na redução do teor de sólidos passantes e 
uma melhor distribuição da vazão ao longo do tempo. 
 
Palavras-chave: Dessecamento; Rochas ornamentais; Geotêxtil. 

TITLE: Evaluation of geotextiles in filtration of ornamental stones sludge 

Abstract 

The production of ornamental rocks raises concerns about the amount of waste 
produced and its correct disposition. During the rock cutting and polishing 
process, water is used to cool down the diamond disc, and carries solid rock 
particles with it. This results in an abrasive sludge, often placed in septic tanks 
and sewer systems or subjected to decantation processes. This procedure takes 
time due to the small particles presented by the solid material contained in the 
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sludge. Thus, this study sought to evaluate the desiccation of the sludge 
produced in marble shops using three different types of geotextiles. A prototype 
with small dimensions was developed in which the geotextile was inserted and 
then successive fillings were carried out that simulated those carried out between 
the cutting stages of a marble shop. It was observed the flow and the reduction 
of the amount of solids passing through the prototype in each filling and for each 
geotextile under study. With the experiment carried out, it was observed that the 
geotextiles had a typical behavior in the flow drained over time, regardless of the 
geotextile used, in addition to a significant reduction in the content of solids 
passing through the prototype showing the efficiency of the use of the geotextile 
to dry this type of abrasive mud. Finally, it was observed that the geotextil with 
300 g/cm² obtained the best response in reducing the content of through solids 
and a better distribution of the flow over time. 
 
Keywords: Dessication; Ornamental stone; Geotextile 
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TÍTULO: Avaliação dos ésteres graxos de café residual como aditivos 

antioxidante e antidesgaste 

Resumo 

 

Estudos envolvendo temas relacionados à produção e uso de biocombustíveis 
estão amplamente divulgados em publicações científicas ao longo de muitos 
anos. Nesse contexto, as matérias-primas oriundas de biomassa apresentam-se 
como promissoras, pois além de constituírem fontes alternativas, também 
contribuem, em muitos casos, para a redução de geração de resíduos. Nesse 
aspecto, o café em pó residual insere-se como objeto de estudo para obtenção 
de biodiesel e bioetanol, com destaque para os processos de extração de 
triacilglicerídeos e açúcares, bem como para os métodos de síntese de biodiesel 
e bioetanol, respectivamente. Dessa forma, o presente estudo propõe otimizar 
os processos de extração e síntese para obtenção de ésteres graxos a partir do 
pó de café residual, bem como a elaboração de propostas para novas aplicações 
desses ésteres, não apenas como biocombustíveis, mas como aditivos 
antioxidantes de outras fontes de biodiesel, além de outras vertentes como a de 
biolubrificantes. A coleta do pó de café residual seria realizada em locais que 
geram esse tipo de resíduo em quantidade elevada, como por exemplo, nas 
cantinas e copas dos diversos setores da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, contribuindo assim para reduzir o descarte desse resíduo. 

 
 
Palavras-chave: Biocombustível. Ésteres. Café em pó. 

TITLE: Evaluation of residual coffee fatty esters as antioxidant and anti-wear 

additives in biodiesel samples and non-aqueous drilling fluids 

Abstract 

Studies involving topics related to the production and use of biofuels have been 
widely reported in scientific publications over many years. In this context, raw 
materials from biomass are promising, since in addition to being alternative 
sources, they also contribute, in many cases, to reducing waste generation. In 
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this respect, residual coffee powder is inserted as an object of study for obtaining 
biodiesel and bioethanol, with emphasis on the processes for the extraction of 
triacylglycerides and sugars, as well as for the methods of synthesis of biodiesel 
and bioethanol, respectively. Thus, the present study proposes to optimize the 
extraction and synthesis processes to obtain fatty esters from the residual coffee 
powder, as well as the elaboration of proposals for new applications of these 
esters, not only as biofuels, but as antioxidant additives of other sources of 
biodiesel, in addition to other aspects such as biolubricants. The collection of the 
residual coffee powder would be carried out in places that generate this type of 
waste in high quantity, such as, in the canteens and pantries of the various 
sectors of the Federal University of Rio Grande do Norte, thus contributing to 
reduce the disposal of this waste. 
 
Keywords: Biofuel. Esters. Powder coffee. 
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TÍTULO: Caracterização e análise de vida de ferramenta de corte autolubrificada 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar ferramentas de corte de metal duro 
autolubrificantes revestidos com multicamadas de bissulfeto de molibdênio 
(MoS2) e de nitreto de titânio (TiN). Essas ferramentas foram previamente 
desenvolvidas pelo Dr. Maxwell Libório por meio do projeto de pesquisa intitulado 
“Desenvolvimento de ferramentas de corte auto-lubrificantes utilizando 
deposição de filmes finos de MoS2/TiN em multicamadas por magnetron 
sputtering”. Para a análise completa foi necessário caracterizar os diferentes 
tipos de ferramentas desenvolvidas, além do estudo da vida útil delas através 
dos desempenhos no ensaio de usinagem. Por meio dessas análises foi possível 
confirmar que a ferramenta possui desempenho satisfatório com melhoria de 
propriedades quando depositada as multicamadas. Entretanto, o excesso das 
camadas não trazem benefícios, pois torna a ferramenta mais susceptíveis a 
falhas. 

 
 
Palavras-chave: Ferramentas de corte. Revestimento múltiplo. Usinagem. 

Desgaste. 

TITLE: Characterization and analysis of self-lubricating cutting tool 

Abstract 

 

This works goal is to analyze self-lubricating carbide cutting tools coated with 
multilayers of molybdenum disulfide (MoS2) and titanium nitride (TiN). These 
tools were previously developed by Dr. Maxwell Libório through the research 
project entitled “Development of self-lubricating cutting tools using deposition of 
thin films of MoS2 / TiN in multilayers by magnetron sputtering”. For the complete 
analysis it was necessary to characterize the different types of tools developed, 
in addition to studying their useful life through the performances in the machining 
test. Through these analyzes it was possible to confirm that the tool has a 
satisfactory performance with improved properties when the multilayers are 
deposited. However, the excess of layers do not bring benefits, as it makes the 
tool more susceptible to failure. 
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Keywords: Cutting tool. Multi-coat . Machining. Wear. 
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TÍTULO: Estudo sobre orquestração de containers Docker e implementação em 

um middleware para aplicações de Internet das Coisas. 

Resumo 

Dispositivos IoT são usados em diversos lugares, desde casas até indústrias, 
visando solucionar o problema de gerenciamento, monitoramento e organização 
de diversos dispositivos de áreas diferentes criou-se a plataforma Saiot, neste 
trabalho é apresentado diferentes melhorias para o funcionamento desta 
plataforma como um todo, desde melhorias para facilitar o desenvolvimento até 
novas funcionalidades para os usuários. 
 
Palavras-chave: Iot, Docker 

TITLE: Study on orchestration of Docker containers and implementation in a 

middleware for Internet of Things applications. 

Abstract 

IoT devices are used in various places, from homes to industries, in order to solve 
the problem of management, monitoring and organization of different devices 
from different areas, the Saiot platform was created. In this work, different 
improvements are presented for the functioning of this platform as a whole, from 
improvements to facilitate development to new features for users. 
 
Keywords: Iot, Docker 
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TÍTULO: IMOBILIZAÇÃO PLASMÁTICA DE NANOPARTÍCULAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE TÊXTEIS AVANÇADOS COM PROPRIEDADES 

ANTIMICROBIANAS 

Resumo 

Os têxteis médicos, originalmente criados para proteger a pele dos humanos, já 
estão sendo utilizados como produtos médicos, ou seja, como materiais 
implantáveis. Esses produtos incluem tecidos elásticos para terapia de 
compressão, sistemas rígidos como gesso sintético, pele artificial e suturas 
cirúrgicas internas, mas, a necessidade de materiais médicos funcionais se torna 
cada vez mais alta. Revestimentos antibacterianos convencionais por química 
úmida e pulverização tem várias desvantagens, mas a principal é sua atividade 
antibacteriana incontrolável, já o plasma atmosférico é um método alternativo e 
competitivo em termos de custo e sustentabilidade para tratamentos químicos 
de plasma de baixa pressão para têxteis médicos, pois além de ser sustentável 
evitando alto consumo de água da natureza, e não necessitando voltar água suja 
nos rios poluindo-os, evita também a necessidade de equipamentos de vácuo 
caros, permitindo o processamento contínuo e uniforme de superfícies de fibras, 
proporcionando esterilidade intrínseca das superfícies tratadas e não degrada o 
tecido, que é um fator fundamental para as aplicações. O objetivo principal deste 
projeto é produzir, por deposição assistida por plasma de descarga de barreira 
dielétrica (DBD) à pressão atmosférica, uma nova geração de revestimentos 
contendo nanopartículas com atividade antibacteriana controlável em têxteis 
médicos, com especial ênfase no curativo antimicrobiano para lesões por 
pressão e para malhas de hérnia. 
 
Palavras-chave: Imobilização;Plasma;Nanobiotecnologia;Nanopartículas de 

prata;Têxteis. 

TITLE: DEVELOPMENT OF COATINGS USING IMMOBILIZED HYBRID 

BIONANOCOMPOSITES IN FUNCTIONALIZED METAL NANOPARTICLES 

FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITY IN MEDICAL TEXTILES 

Abstract 

Medical textiles, originally created to protect human skin, are already being used 
as medical products, implantable materials. These products include elastic 
compression therapy fabrics, rigid systems such as synthetic plaster, artificial skin 
and internal surgical sutures, but the need for functional medical materials is 
becoming increasingly high. Conventional antibacterial coatings by wet chemistry 
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and spraying have several disadvantages, but the main one is their uncontrollable 
antibacterial activity, whereas atmospheric plasma is an alternative and cost-
effective and sustainable method for low-pressure plasma chemical treatments 
for medical textiles because In addition to being sustainable by avoiding high 
water consumption from nature, and not having to return dirty water to polluting 
rivers, it also avoids the need for expensive vacuum equipment, allowing 
continuous and uniform processing of fiber surfaces, providing intrinsic sterility of 
surfaces treated and does not degrade the tissue, which is a key factor for 
applications. The main objective of this project is to produce, by atmospheric 
pressure dielectric barrier discharge (DBD) plasma deposition, a new generation 
of coatings containing nanoparticles with controllable antibacterial activity in 
medical textiles, with special emphasis on antimicrobial dressing for pressure 
injuries, And for hernia meshes. 
 
Keywords: Immobilization;Plasma;Nanobiotechnology;Silver 

nanoparticles;Textile 
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TÍTULO: BIOESPECTROCOSPIA E CLASSIFICAÇÃO MULTIVARIADA NO 

DIAGNÓSTICO DA CANDIDÍASE E VAGINOSE BACTERIANA EM MULHERES 

ATENDIDAS NA MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

Resumo 

 

As vulvovaginites são afecções que acometem o trato genital feminino baixo e 
frequentemente tem causa infecciosa, entre os principais infecções, destacam-
se a candidíase vaginal e vaginose bacteriana, que são as etiologias mais 
frequentes de pacientes ginecológicas com queixa. Sabe-se que para o 
diagnóstico dessas doenças são necessários dados clínicos e laboratoriais que 
demandam do examinador tempo e experiência, além de onerar o diagnóstico 
tanto para o sistema de saúde quanto para a paciente. A bioespectroscopia pode 
constituir uma ferramenta diagnóstica eficaz para melhorar praticidade e 
fidedignidade no diagnóstico das principais vulvovaginites, por se tratar de um 
método semiautomatizado que independe da avaliação subjetiva de um 
examinador. Neste trabalho, pretendeu-se avaliar a potencialidade desse 
método para o diagnóstico da candidíase vaginal e vaginose bacteriana em 
amostras de pacientes atendidas na Maternidade Escola Januário Cicco, 
utilizando-se da classificação multivariada. Participaram da pesquisa 16 
pacientes, entre pacientes saudáveis e com queixas, das quais foram coletados 
dados clínicos, socioeconômicos, microbiológicos e espectroscópicos. Ao 
aplicarmos o modelo PLS-DA utilizando o método de validação cruzada, 
obtivemos os seguintes valores de AUC (área sob a curva): grupo controle 100%, 
grupo candidíase 75% e grupo vaginose 75%. Será necessário aumentar o 
número de amostras avaliadas para poder construir modelos mais robustos. 

 
 
Palavras-chave: Vulvovaginite; bioespectroscopia; análise multivariada. 

TITLE: EVALUATION OF THE POTENTIAL OF BIOESPECTROSCOPY AND 

MULTIVARIATED CLASSIFICATION IN THE DIAGNOSIS OF CANDIDIASIS 

AND BACTERIAL VAGINOSIS IN WOMEN ATTENDED AT MATERNITY 

SCHOOL JANUARY CICCO 

Abstract 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1853 

 

 

Vulvovaginitis is a condition that affects the lower female genital tract and often 
has an infectious cause, among the main infections, stand outvaginal candidiasis 
and bacterial vaginosis, which are the most frequent etiology of gynecological 
patients with complaints. It is known that for the diagnosis of these diseases, 
clinical and laboratory data require examiner time and experience, in addition to 
burdening the diagnosis for both the health and the patient. Biospectroscopy can 
be an effective diagnostic tool to improve practicality and reliability in the 
diagnosis of the main vulvovaginitis, as it is a method semiautomated that does 
not depend on the subjective evaluation of an examiner. In this work, it was 
intended to evaluate the potential of this method for the diagnosis of vaginal 
candidiasis and bacterial vaginosis in samples from patients seen at the 
Maternidade Escola Januário Cicco, using the multivariate classification.Sixteen 
patients participated in the research, including healthy and complaining 
patients,from which clinical, socioeconomic, microbiological and spectroscopic. 
When applying the PLS-DA model using the cross validation, we obtained the 
following values of AUC (area under the curve): control group 100%, candidiasis 
group 75% and vaginosis group 75%. Will be necessary to increase the number 
of samples evaluated in order to build a model more robust. 

 
 
Keywords: Vulvovaginitis; biospectroscopy; multivariate analysis. 
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TÍTULO: Processamento e caracterização microestrutural e mecânica de 

compósito de alumínio com reforço de partículas de WC-17Co (com 3% e 6% 

em peso) 

Resumo 

O Alumínio, se apresenta como um material comercialmente muito utilizado, 
devido suas boas propriedades, como a baixa densidade, resistência a corrosão 
e resistência mecânica, ainda tendo uma vantagem de excelente reciclabilidade, 
que vem sendo explorada cada vez mais mundialmente. Entretanto, algumas 
propriedades do Al ainda carecem de atenção, e podem ser introduzidas técnicas 
que possibilitem o aumento do desempenho desse material. Neste trabalho 
iremos utilizar o carbeto de tungstênio (WC-17Co) como reforço, com o intuito 
de aumentar a dureza da matriz de alumínio, a fim de observar o comportamento 
das suas partículas e possíveis aplicações. Utilizando como processamento a 
metalurgia do pó, temos a oportunidade promover um melhor controle do 
processo, com o objetivo de contribuir significativamente no aumento da 
resistência mecânica do alumínio, observando esses efeitos com pequenas 
adições do metal duro (teores de 0%, 3% e 6% de WC-17Co). Para isso, foi 
utilizado alumínio reciclado, proveniente de latinhas de bebidas, que 
posteriormente foi moído em um moinho de alta energia, assim como 
homogeneizado com as partículas do carbeto em seus respectivos teores. O 
material moído e homogeneizado deve ser compactado, sinterizado e por sua 
vez caracterizado para verificação da eficácia do processo. 
 
Palavras-chave: Alumínio; Carbeto de Tungstênio; Compósitos; Metalurgia do 

pó; Moagem. 

TITLE: Microstructural and mechanical processing and characterization of 

aluminum composite with particle reinforcement of WC-17Co (with 3% and 6% 

weight) 

Abstract 

Aluminum, presents itself as a commercially widely used material, due to its good 
properties, such as low density, corrosion resistance and mechanical resistance, 
still having an advantage of excellent recyclability, which is being explored more 
and more worldwide. However, some properties of Al still need attention, and 
techniques can be introduced to increase the performance of this material. In this 
work we will use tungsten carbide (WC-17Co) as a reinforcement, in order to 
increase the hardness of the aluminum matrix, in order to observe the behavior 
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of its particles and possible applications. Using powder metallurgy as processing, 
we have the opportunity to promote better control of the process, with the 
objective of contributing significantly to the increase of the mechanical resistance 
of aluminum, observing these effects with small additions of carbide (contents of 
0%, 3% and 6% WC-17Co). For this, recycled aluminum was used, coming from 
beverage cans, which was later ground in a high energy mill, as well as 
homogenized with the carbide particles in their respective contents. The ground 
and homogenized material must be compacted, sintered and in turn 
characterized to verify the effectiveness of the process. 
 
Keywords: Aluminum; Tungsten Carbide; Composites; Powder metallurgy; 

Grinding. 
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TÍTULO: TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA OLEOSA POR SISTEMAS 

MICROEMULSIONADOS. 

Resumo 

A água produzida (AP) é uma das principais fontes de poluição por óleo e 
representa a preocupação ambiental mais importante associada à indústria de 
petróleo. Neste trabalho, sistemas microemulsionados foram desenvolvidos para 
o tratamento de água produzida oleosa (APO) de petróleo de modo a reduzir seu 
teor de óleo e graxas. Os sistemas microemulsionados utilizados nos 
experimentos foram compostos pela APO como fase aquosa; querosene como 
fase oleosa; álcool isoamílico como co-tensoativo; e Dissolvan® ou Lipesa® 
como tensoativo. Para a otimização do processo de extração de óleo foi utilizado 
um delineamento experimental da rede de Scheffé. Os experimentos mostraram 
eficiências de remoção de óleo (%E_R) entre 24-99%. O ponto de melhor 
extração foi composto por 60% de APO, 5% de querosene e 35% de razão co-
tensoativo/tensoativo (razão C/T = 9), de percentual em peso dos constituintes. 
Em seguida, foram avaliados os efeitos da razão C/T, capacidade de carga da 
microemulsão, cinética de remoção de óleo, temperatura e velocidade da 
separação de fases, no ponto ótimo, na remoção do óleo da APO. A partir desses 
testes, foi possível obter 100% de remoção de óleo utilizando C/T = 9, t = 25 min, 
T = 50-60 °C, demonstrando a viabilidade dos sistemas avaliados. 
 
Palavras-chave: Petróleo;Água produzida 

oleosa;Tensoativo;Microemulsão;Remoção de óleo 

TITLE: Water treatment oil supply by microemulsified systems 

Abstract 

Produced water (PW) is one of the main sources of oil pollution and it represents 
the most important environmental concern associated to the oil industry. In this 
work, microemulsion systems were developed for the treatment of petroleum oil 
produced water (OPW) in order to reduce its oil and grease content. The 
microemulsion systems used in the experiments were composed by PW as 
aqueous phase; kerosene as oil phase; isoamyl alcohol as co-surfactant; and 
Dissolvan® or Lipesa® as surfactant. For the optimization of the oil extraction 
process an experimental design of the Scheffé network was used. The 
experiments showed oil removal efficiencies (% RE) between 24-99%. The best 
extraction point was 60 wt% OPW, 5 wt% kerosene and 35 wt% co-
surfactant/surfactant ratio (C/S ratio = 9). Then, the effects of C/S ratio, 
microemulsion load capacity, oil removal kinetics, temperature and speed of 
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phase separation were evaluated, at the optimum point. From these tests it was 
possible to achieve 100% oil removal using C/S = 9, t = 25 min, T = 50-60 °C, 
demonstrating the feasibility of the systems evaluated. 
 
Keywords: Petroleum;Produced water;Surfactant;Microemulsion;Oil removal. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS 1858 

 

CÓDIGO: ET1453 

AUTOR: LUCAS MAIA REZENDE COSTA 

ORIENTADOR: PEDRO DA CUNHA FERREIRA 

 

 

TÍTULO: Uso de técnicas de Machine Learning em dados Cosmológicos de 

Quasares 

Resumo 

 

A relação não linear entre a luminosidade em raios-X e luz ultravioleta de 
quasares, pode ser utilizada como ferramenta de medição de distâncias 
cosmologicas. Neste projeto foi realizada a identificação, coleta e preparação 
dos dados necessários de raios-X e raios ultravioletas emitidos por Quasares. 
Os dados usados foram obtidos a partir do Sloan Sky Digital Survey (SDSS) e 
do X-ray Multi-Mirror – Newton, os dados de luminosidade ultravioleta e de raio-
x (XMM-Newton), respectivamente. 

 
 
Palavras-chave: Quasares, Raio-X, Ultravioleta 

TITLE: Use of Machine Learning techniques in Quasar Cosmological data 

Abstract 

With purpose to reproduce the non-linear relationship between x-ray and uv light 
from quasars, that can become usefull as a tool to measure cosmological 
distances.In this Project was made the idetification, gathering and preparation of 
needed data for the experiments using x-ray and ultraviolet rays, emitted from 
quasars. The data used were obtained from the Sloan Sky Digital Survey (SDSS) 
and from X-ray Multi-Mirror – Newton (X-MMN), ultraviolet luminosity and x-ray 
data, respectively. 
 
Keywords: Quasars, x-ray, ultraviolet 
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TÍTULO: Levantamento e cartografia de poços e fraturamentos no aquífero 

Cristalino/Fissural na região de Currais Novos/RN 

Resumo 

A proposta de elaboração dessa pesquisa se baseou na necessidade de um 
maior conhecimento do sistema de reservatórios de águas subterrâneas da 
região do Seridó, Nordeste brasileiro, diante a grande demanda dos recursos 
hídricos, em especial na última década. Nesse trabalho, é realizado uma 
investigação hidrogeológica a partir de avaliação de um banco de dados de 
poços e da compilação dos dados cartográficos geológicos existentes na 
bibliografia obtidos a partir de estudos geológicos já realizados na Faixa Seridó 
(Folha SB.24-Z-B-II Currais Novos, Folha SB.24-Z-B-III Santa Cruz e Mapa 
geológico do Estado do Rio Grande do Norte), em especial no município de 
Currais Novos-RN. O aquífero localizado na área de estudo é configurado como 
do tipo fissural e é constituído por rochas Neoproterozoicas do Grupo Seridó. A 
interpretação e compilação de dados estruturais obtidos sugeriu uma orientação 
preferencial dos fraturamentos em NE-SW e E-W. Essas estruturas concedem 
ao maciço rochoso porosidade e permeabilidade secundária necessárias para a 
geração e evolução do reservatório hídrico. Dados litológicos, hidrográficos, 
estruturais e hidrodinâmicos foram confrontados a fim de se estabelecer regiões 
de favorabilidade hidrogeológica. Diante dos dados avaliados, é possível 
identificar uma correlação de poços produtivos em relação ao intervalo de 
profundidade de 30 a 60 metros. Um outro resultado importante, é o percentual 
de poços produtivos localizados nas margens das drenagens. 

 
Palavras-chave: Aquífero Fissural; Favorabilidade hidrogeológica. 

TITLE: Survey and cartography of wells and fractures in the Crystalline/Fractured 

Bedrock aquifer in the region of Currais Novos/RN. 

Abstract 

 

The proposal to elaborate this research was based on the need for a greater 
knowledge of the groundwater reservoir system of the Seridó region, 
Northeastern Brazil, in view of the great demand of water resources, especially 
in the last decade. In this work, a hydrogeological investigation is carried out from 
the evaluation of a database of wells and the compilation of the geological 
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cartographic data existing in the bibliography obtained from geological studies 
already carried out in the Seridó Range (Folha SB.24-Z-B-II Currais Novos, Folha 
SB.24-Z-B-III Santa Cruz and Mapa geologic do Estado do Rio Grande do Norte), 
especially in the municipality of Currais Novos-RN.RN. The aquifer located in the 
study area is configured as fractured bedrock type and consists of Neoproterozoic 
rocks of the Seridó Group. The interpretation and compilation of structural data 
obtained suggested a preferential orientation of fractures in NE-SW and E-W. 
These structures grant the rocky massif porosity and secondary permeability 
necessary for the generation and evolution of the water reservoir. Lithological, 
hydrographic, structural and hydrodynamic data were compared in order to 
establish regions of hydrogeological favorability. In view of the evaluated data, it 
is possible to identify a correlation of productive wells in relation to the depth 
range of 30 to 60 meters. Another important result is the percentage of productive 
wells located on the drain margins. 

 
 
Keywords: Fractured Bedrock Aquifer; Hydrogeological favorability. 
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TÍTULO: Gerenciamento Inteligente do Consumo de Energia 

Resumo 

Em uma sociedade conectada e que apresenta uma crescente demanda no 
consumo de eletricidade como a que vivemos, um gerenciamento adequado da 
geração, do fornecimento e do consumo de energia elétrica é fundamental para 
manutenção das relações e atividades dessa sociedade. Nesse projeto, fez-se 
uso de uma plataforma de aquisição de dados de consumo de energia, 
desenvolvida pela UFCG, e desenvolveu-se uma metodologia para análise 
desses dados. A metodologia desenvolvida usa, análise estatística para criação 
de perfis de consumo, bem como os algoritmos de agrupamento, k-means e 
mapas auto-organizáveis, juntamente com técnicas de regressão a fim de prever 
problemas e detectar anomalias no consumo. Os resultados obtidos foram 
satisfatórios permitindo a criação do perfil e a classificação do consumo, minuto 
a minuto, nas categorias, baixo, esperado, acima do esperado e alarmes, para 
cada dia útil da semana e até para comportamentos distintos observados dentro 
de um mesmo dia. Analisando-se os resultados percebeu-se que, em média, 
considerando-se todos os dias da semana, 14,6% dos dados são classificados 
como acima do esperado ou alarmes. Apenas como alarmes, a proporção foi de 
3.24% do total de dados, restando 85,4% nas categorias de consumo esperado 
ou baixo. 
 
Palavras-chave: Monitoramento de Consumo de Energia; Sistema de Alarme; 

TITLE: Intelligent Energy Consumption Management 

Abstract 

In a connected society that has a growing demand for electricity’s consumption 
like the one we live in, an adequate management of electricity generation, supply 
and consumption is essential for maintaining the relationships and activities of 
that society. In this project, an energy consumption data acquisition platform, 
developed by UFCG, was used and a methodology was developed to analyze 
these data. The developed methodology uses, statistical analysis to create 
consumption profiles, as well as the clustering algorithms, emph k-means and 
self-organizing maps, together with regression techniques in order to predict 
problems and detect anomalies in consumption. The results obtained were 
satisfactory allowing the creation of the profile and the classification of 
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consumption, minute by minute, in the categories, low, expected, above expected 
and alarms, for each working day of the week and even for different behaviors 
observed within the same day . Analyzing the results, it was noticed that, on 
average, considering all days of the week, 14.6 % of the data are classified as 
above expectation or alarms. Only as alarms, the proportion was 3.24% of the 
total data, leaving 85.4 % in the categories of expected or low consumption. 
 
Keywords: Smart Energy Management; Alarm System; 
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TÍTULO: Utilização de Rede Neural no preenchimento de falhas para variável de 

temperatura máxima em base de dados meteorológica 

Resumo 

Na Meteorologia, as observações são muito importantes e utilizadas em 
inúmeras aplicações, desde previsão climática à criação de normas. Esses 
dados coletados por estações meteorológicas, contudo, podem conter falhas 
causadas por erros diversos. Para lidar com inconsistências nos bancos de 
dados, pode-se utilizar estratégias como remoção do conjunto de dados que 
possuem lacunas ou preenchimento de falhas, que pode ser realizada por meio 
de um modelo que descreve o comportamento das variáveis ou por meio da 
relação entre as variáveis conhecidas. Assim, foram extraídos um total de 12.618 
dias de monitoramento do clima em Natal, no Rio Grande do Norte, referentes 
ao período de 01/01/1984 a 31/12/2019 para as variáveis de Temperatura 
Máxima, Temperatura Mínima, Temperatura Compensada Média, Insolação, 
Evaporação do Piche, Umidade Relativa Média, Velocidade Média do Vento e 
Precipitação a partir do portal do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
Com o uso de uma Multilayer Perceptron (MLP, ou Perceptron Multicamada, em 
português), um tipo de Rede Neural, foi calculado o Erro Quadrático Médio (MSE, 
em inglês) para indicar a qualidade da ferramenta ao preencher os dados 
meteorológicos para a variável de Temperatura Máxima a partir das outras 
variáveis. O resultado encontrado para o MSE foi de cerca de 0,24 para a 
variável estudada e isso mostra um forte indício de que uma MLP pode ser 
utilizada para preenchimento de falhas de temperaturas máximas com baixo erro 
associado. 
 
Palavras-chave: Perceptron Multicamada; Inteligência Artificial 

TITLE: Use of Neural Network in filling faults for maximum temperature variable 

in meteorological database 

Abstract 

In Meteorology, observations are very important and used in numerous 
applications, from climate forecasting to the creation of norms. This data collected 
by weather stations, however, can contain faults caused by various mistakes. To 
deal with inconsistencies in the databases, strategies such as removing the data 
set that have gaps or filling in gaps can be used, which can be performed through 
a model that describes the behavior of the variables or through the relationship 
between the known variables. Thus, a total of 12,618 days of climate monitoring 
were extracted in Natal, Rio Grande do Norte, for the period from 01/01/1984 to 
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12/31/2019 for the variables of Maximum Temperature, Minimum Temperature, 
Compensated Temperature Average, Insolation, Tar Evaporation, Average 
Relative Humidity, Average Wind Speed and Precipitation from the site of the 
National Meteorological Institute (INMET). Using a Multilayer Perceptron (MLP, 
or Perceptron Multicamada, in Portuguese), a type of Neural Network, the Mean 
Squared Error (MSE, in English) was calculated to indicate the quality of the tool 
when filling in the meteorological data for the Maximum Temperature variable 
from the other variables. The result found for the MSE was around 0.24 for the 
studied variable and this shows a strong indication that an MLP can be used to 
fill maximum temperature faults with a low associated error. 
 
Keywords: Multilayer Perceptron; Artificial Intelligence 
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TÍTULO: Geração de malhas para simulação de arrasto sobre elementos 

aeroespaciais 

Resumo 

Aplicações tecnológicas, visando principalmente a redução de consumo de 
combustível para veículos que trabalham em regime hipersônicos ganha cada 
vez mais espaço na área das ciências. Sendo o scramjet o elemento 
aeroespacial mais adequado para esta situação, pois em comparação aos 
sistemas atuais de propulsão espacial o scramjet não necessita de transporte de 
oxidante, proporcionando uma redução do peso do veículo e por consequência 
promovendo um impulso maior se comparados com os motores tradicionais. 
Devido a suas características particulares o scramjet somente entra em 
funcionamento quando atinge o regime supersônico, pois seus motores não 
possuem partes móveis, a sua geometria frontal proporciona o direcionamento 
das ondas de choque oblíquo de forma desacelerada e comprimida para a 
câmara de combustão de tal modo que a ignição ocorra de forma supersônica. 
O presente trabalho consiste numa análise aerotermodinâmica de um 
demonstrador tecnológico scramjet projetado para realização de voo atmosférico 
à altitude de 6.225 km a uma velocidade correspondente a número de Mach 4,18. 
O desenvolvimento deste trabalho de veículos hipersônicos pode ser realizado 
por meio da metodologia analítica e utilização de simulação numérica. Neste 
trabalho as metodologias analítica e simulação numérica são usadas. A 
metodologia analítica utilizou a teoria de ondas de choque oblíquas planas, 
enquanto a simulação numérica foi desenvolvida com o uso do software versão 
estudante FLUENT – ANSYS. 
 
Palavras-chave: Scramjet, análise aerotermodinâmica, abordagem analítica e 

simulação 

TITLE: Mesh generation for drag simulation over aerospace elements 

Abstract 

Technological applications, mainly aimed at reducing fuel consumption for 
vehicles that work under hypersonic regime, are gaining more and more space in 
the sciences area. The scramjet being the most suitable aerospace element for 
situations in which the Mach number has hypersonic values. In comparison to 
current space propulsion systems, the scramjet does not require transport of 
oxidant, providing a reduction in vehicle weight and consequently promoting 
greater momentum compared to traditional engines. Due to its particular 
characteristics, the scramjet only comes into operation when it reaches the 
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supersonic regime, as its engines have no moving parts, its frontal geometry 
provides the direction of the oblique shock waves in a slowed and compressed 
way to the combustion chamber in such a way ignition occurs supersonically. The 
present work consists of an aerothermodynamic analysis of a scramjet 
technological demonstrator designed to perform an atmospheric flight at an 
altitude of 6,225 km at a speed corresponding to Mach number 4.18. The 
development of this hypersonic vehicle work can be carried out using analytical 
methodology and the use of numerical simulation. In this work, analytical and 
numerical simulation methodologies are used. The analytical methodology used 
the theory of flat oblique shock waves, while the numerical simulation was 
developed using the student version software FLUENT - ANSYS. 
 
Keywords: Scramjet aerothermodynamic analysis, analytical approach, 

numerical si 
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TÍTULO: Controle de nível de um tanque utilizando o método de Linearização 

por Realimentação 

Resumo 

 

A automação de sistemas hidráulicos está presente em diversas áreas, como em 
plantas industriais, tanques de descarte de líquidos radioativos, geração de 
energia, entre outros. Para o controle de tanques onde há fluxo contínuo de 
substâncias além de ter um sistema de medição eficiente, faz-se necessário um 
sistema de controle que seja capaz de manter o nível do tanque e de responder 
a possíveis alterações no fluxo, apresentando um comportamento não linear do 
sistema. Portanto para essa situação é viável propor um método de controle não 
linear, com o objetivo de rastrear as variações de nível em tanques, ocasionadas 
pelo fluxo de material. A implantação desse método pode contribuir para a 
qualidade do processo industrial, e consequentemente aumentar a confiança na 
segurança da planta e reduzir gastos. Neste trabalho, uma estratégia de 
Linearização por Realimentação foi proposta para o rastreamento das variações 
de nível em um modelo de tanque aberto, que se modifica de acordo com a 
vazão do fluído. Resultados numéricos confirmam um comportamento 
satisfatório no desempenho do controlador, que proveu valores de erro baixos. 

 
 
Palavras-chave: Controle de nível, Linearização por Realimentação, Vazão. 

TITLE: Level control of a tank using the Feedback Linearization method 

Abstract 

 
The automation of hydraulic systems is present in several areas, such as in 
industrial plants, tanks for the disposal of radioactive liquids, power generation, 
among others. For the control of tanks where there is a continuous flow of 
substances in addition to having an efficient measurement system, it is necessary 
to have a control system that is able to maintain the level of the tank and respond 
to possible changes in the flow, presenting a non linear system. Therefore, for 
this situation it is feasible to propose a non-linear control method, with the 
objective of tracking the level variations in tanks, caused by the material flow. The 
implementation of this method can contribute to the quality of the industrial 
process, and consequently increase confidence in plant safety and reduce costs. 
In this work, a Feedback Linearization strategy was proposed to track the level 
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variations in an open tank model, which changes according to the fluid flow. 
Numerical results confirm a satisfactory behavior in the performance of the 
controller, which provided low error values. 
 
Keywords: Level control, Feedback Linearization, Flow. 
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TÍTULO: Meta-heurísticas para o Problema Multiobjetivo do Agendamento de 

Tarefas em Máquina Única 

Resumo 

O Problema Multiobjetivo do Agendamento de Tarefas em Máquina Única (multi-
objective single machine jobshop scheduling) pode ser utilizado para modelar 
diversas aplicações do mundo real. Trata-se de um problema de otimização 
combinatória. Existem diversas variantes que modelam distintas aplicações do 
mundo real. Muitas dessas variações encontram-se na categoria NP-Difícil. A 
variante abordada nesse trabalho visa otimizar o sequenciamento em máquina 
única, com o foco em reduzir ao máximo o atraso, sendo este apenas o único 
objetivo a ser otimizado pelo algoritmo (mono-objetivo), onde uma vez que as 
tarefas começaram a ser processadas elas devem ser finalizadas. Para realizar 
tais procedimentos foram utilizados algoritmos de Branch-and-bound e Busca 
Tabu. 
 
Palavras-chave: Agendamento. Algoritmo. Job Shop Meta-heurística. 

TITLE: Metaheuristics for the Single Machine Jobshop Scheduling Problem 

Abstract 

The multi-objective single machine jobshop scheduling can be utilized to model 
many real world applications. It refers to an combinatorial optimization problem. 
There are many variations modeling distinct apllications in the real world. Many 
of such variantions fall into the NP-Hard category. The variation brought in this 
article targets optimization in a single machine, focusing on reducing the 
scheduling delay, this being the single objective for optimization in the algorithm 
(mono-objective), once the tasks begin to be processed the must be finished. To 
perform such procedures Branch-and-bound and Tabu Search algorithms were 
used. 
 
Keywords: Scheduling. Algorithm. Job Shop Metaheuristics. 
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TÍTULO: Introdução do conceito de representação distríbuida das part of speech 

tags em um part-of-speech tagger usando word embeddings e redes neurais 

Resumo 

A tarefa de Part-Of-Speech (POS) tagging é uma das tarefas mais exploradas 
no campo de Processamento de Linguagem Natural. Essa tarefa consiste em, 
dada uma frase, classificar cada palavra dessa frase de acordo com sua classe 
gramatical. Recentemente, a comunidade científica tem revisitado essa tarefa 
devido aos avanços que algoritmos de Machine Learning têm alcançado. 
Algumas das novos propostas para o POS tagging utilizaram redes neurais 
juntas da representação distruibuídas de palavras, word embeddings. Nessas 
abordagens, notou-se o surgimento do conceito de part-of-speech embeddings, 
que são representações distribuídas de palavras em nível de classe gramatical. 
 
Palavras-chave: PLN;DL;ML;POS tagging;embeddings 

TITLE: ntroduction of the concept of distributed representation of part of speech 

tags in a part-of-speech tagger using word embeddings and neural networks 

Abstract 

The Part-Of-Speech (POS) tagging task is one of the most explored tasks in the 
field of Natural Language Processing. This task consists of, given a sentence, 
classifying each word of that sentence according to its grammatical class. 
Recently, the scientific community has revisited this task due to the advances 
that Machine Learning algorithms have achieved. Some of the new proposals for 
POS tagging used neural networks together with the distributed representation of 
words, word embeddings. In these approaches, the concept of part-of-speech 
embeddings emerged, which are distributed representations of words at the level 
of grammatical class. 
 
Keywords: PLN;DL;ML;POS tagging;embeddings 
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TÍTULO: SÍNTESE, MODELAGEM MOLECULAR E ESTUDOS 

ESPECROTROQUÍMICOS DE ASCORBATOS METÁLICOS COM O LIGANTE 

ORTOFENANTROLINA ou e-CAPROLACTAMA 

Resumo 

O trabalho busca a possível modelagem de compostos de coordenação com o 
íon ascorbato, um forte agente oxidante, e poder analisar os aspecto que o 
ligante pode fazer na coordenação, o comportamento, se tem caracteristicas de 
um ligante quelante. 
 
Palavras-chave: Ácido ascórbico, ascorbato de cobre, sínteses, espectroscopia. 

TITLE: SYNTHESIS, MOLECULAR MODELING AND SPECROTROCHEMICAL 

STUDIES OF METALLIC ASCORBATES WITH THE ORTHOPHENANTROLINE 

BINDER or e-CAPROLACTAMA 

Abstract 

The work seeks the possible modeling of coordination compounds with the 
ascorbate ion, a strong oxidizing agent, and to be able to analyze the aspects 
that the ligand can do in the coordination, the behavior, if it has characteristics of 
a chelating ligand. 
 
Keywords: Ascorbic acid, copper ascorbate, syntheses, spectroscopy. 
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TÍTULO: Observações sobre consumo de energia e análises de eficiência 

energética na Plataforma Gap8 

Resumo 

O processamento próximo ao limite (near-threshold) combinado com a execução 
paralela em vários núcleos é uma técnica de eficiência energética utilizada em 
plataformas recentes. A placa gapuino GAP8 do projeto PULP (Parallel Ultra Low 
Power) da ETH Zurich utilizada nos experimentos desta pesquisa possui 
arquitetura RISC-V e um cluster com 8 cores para processamento paralelo. Ela 
foi projetada e implementada para ter um baixo consumo energético. As análises 
realizadas nesta pesquisa propõem-se a provar que é possível trabalhar em 
frequências elevadas, acima do guard band da placa, sem obter erros nos 
cálculos. Também é proposto provar que mesmo em casos que se obtenha 
erros, a correção destes é possível de forma rápida e eficiente, mantendo a 
velocidade de processamento e economia energética. 
 
Palavras-chave: Eficiência Energética; Análises Gráficas; GAP8; PULP. 

TITLE: Observations on energy consumption and energy efficiency analyzes on 

the Gap8 Platform 

Abstract 

Near-threshold processing combined with parallel execution in multiple cores is 
an energy efficiency technique used on recent platforms. The GAP8 gapuino 
board from the ETH Zurich PULP (Parallel Ultra Low Power) project used in the 
experiments of this research has RISC-V architecture and a cluster with 8 cores 
for parallel processing. It was designed and implemented to have a low energy 
consumption. The analyzes carried out in this research aim to prove that it is 
possible to work at high frequencies, above the board guard band, without 
obtaining errors in the calculations. It is also proposed to prove that even in cases 
where errors are obtained, correcting them is possible quickly and efficiently, 
maintaining processing speed and energy savings. 
 
Keywords: Keywords: Energy Efficiency; Graphic Analysis; GAP8; PULP. 
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TÍTULO: Introdução da avaliação visual dos Part of Speech Embeddings usando 

t-SNEs 

Resumo 

Na área de Processamento de Linguagem Natural, a tarefa de Part-Of-Seech 
tagging (POS tagging) é muito famosa. Nela, o nosso objetivo é, dada uma frase, 
classificar a classe gramatical de cada palavra dessa frase. Com os avanços na 
área de Machine Learning e Deep Learning, está sendo muito utilizada a junção 
dos word embeddings(representação vetorial de palavras) com as Redes 
Neurais para realizar essa tarefa. O t-SNE foi a técnica utilizada para podermos 
avaliar visualmente a representação distribuída de palavras em nível de classe 
gramatical(os POS embeddings). Através dessa técnica, pudemos visualizar 
esses dados de alta dimensão, nos dando uma intuição de como os dados estão 
organizados em um espaço de alta dimensão. 
 
Palavras-chave: PLN,Aprendizado Profundo,Aprendizado de Máquina,Word 

Embeddings,t-SNE 

TITLE: Introduction of visual evaluation of Part of Speech Embeddings using t-

SNEs 

Abstract 

In the area of Natural Language Processing, the task of Part-Of-Seech tagging 
(POS tagging) is very famous. In it, our goal is, given a sentence, to classify the 
grammatical class of each word in that sentence. With advances in the area of 
Machine Learning and Deep Learning, the use of word embeddings (vector 
representation of words) is being used in conjunction with Neural Networks to 
accomplish this task. The t-SNE was the technique used to be able to visually 
evaluate the distributed representation of words at the level of grammatical class. 
Through this technique, we were able to visualize these high-dimensional data, 
giving us an intuition of how the data is organized in a high-dimensional space. 
 
Keywords: NLP,Deep Learning,Machine Learning,Word Embeddings,t-SNE 
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TÍTULO: Dissolução de fraturas em rochas carbonáticas 

Resumo 

O presente trabalho envolveu o estudo geológico-estrutural na Gruta dos 
Brejões, localizada no município de Morro do Chapéu/BA e inserida na Formação 
Salitre, Grupo Una, nordeste da Bacia Sedimentar de Irecê. O objetivo do estudo 
foi identificar padrões de fraturas em rochas carbonáticas. Como resultado, 
foram interpretadas imagens de três seções de corte com 50 m lateral obtidas a 
partir de nuvens de pontos, sendo identificados cinco conjuntos de fraturas 
principais (NNE-SSW, NW-SE, W-E, ENE-WSW e N-S). Em seguida, os dados 
obtidos foram plotados no FracPaq gerando diagramas de roseta, mapas de 
direção dos segmentos e histogramas de comprimento do traço, tanto com as 
direções da seção de corte analisada em conjunto, quanto separadamente. 
Como resultado, foi possível fazer uma análise integrada entre os padrões de 
fraturas e os gráficos gerados. 
 
Palavras-chave: Gruta dos Brejões; nuvens de pontos; fraturas 

TITLE: FRACTURE DISSOLUTION IN CARBONATE ROCKS 

Abstract 

The present work involved the geological-structural study in the Gruta dos 
Brejões, located in the municipality Morro do Chapéu / BA and inserted in the 
Salitre Formation, Grupo Una, northeast of the Irecê Sedimentary Basin. The 
objective of the study was to identify fracture patterns in carbonate rocks. How 
result, images of three cut edges with 50 m lateral were interpreted from point 
clouds, and five sets of main fractures were identified (NNE-SSW, NW-SE, W-E, 
ENE-WSW e N-S. Then, the data obtained were plotted on FracPaq, generating 
rosette diagrams, segment direction maps and trace length histograms., both with 
the cutting section directions analyzed together, or separately. How result, it was 
possible to make an integrated analysis between the fracture patterns and the 
generated graphics. 
 
Keywords: Gruta dos Brejões; point clouds; fractures 
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TÍTULO: Estudo das propriedades fotoluminescentes das partículas Y 2 MoO 6 

:Pr 3+ obtidas pelo método de co-precipitação. 

Resumo 

Materiais luminescentes são materiais que têm atraído interesse industrial 
devido às suas aplicações. Sendo assim, busca-se a obtenção de materiais 
estáveis, com alta eficiência e reprodutividade. No campo da fotoluminescência, 
os molibdatos dopados com íons de terras raras desempenham um 
papel importante. Em decorrência de suas amplas vantagens, como em alguns 
campos com sensor de temperatura, fotocatálise, baterias de íon de lítio e sensor 
de gás do tipo potencial, por exemplo, os fósforos de molibdato dopados com 
terras raras vêm sendo muito estudados. São considerados uma nova geração 
de fontes de luz que têm substituído com eficiência as lâmpadas fluorescentes, 
em decorrência da sua excelência em termos de baixo consumo de energia e 
por apresentar uma resposta rápida. Este projeto teve como objetivo sintetizar 
partículas de Y 2 MoO 6 dopadas com Pr 3+ pelo método de co-precipitação, 
bem como caracterizar a estrutura e morfologia do material. 
 

  

 
Palavras-chave: Fotoluminescência; Y2MoO6: x%Pr; Emissor de luz branca 

TITLE: Study of the photoluminescent properties of Y2MoO6: Pr3+ particles 

obtained by the co-precipitation method. 

Abstract 

Luminescent materials are materials that have attracted industrial interest due to 
their applications. Therefore, we seek to obtain stable materials, with high 
efficiency and reproducibility. In the field of photoluminescence, molybdates 
doped with rare earth ions play an important role. Due to its wide advantages, as 
in some fields with temperature sensor, lithium ion batteries and gas sensor of 
potential type, for example, molybdate matches doped with rare earths have 
been extensively studied. They are considered a new generation of light sources, 
due to their excellence in terms of low energy consumption and for presenting a 
quick response. This project aimed to synthesize Y 2 MoO 6 particles doped with 
Pr 3+ by the co-precipitation method, as well as to characterize the structure 
and morphology of the material. 
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Keywords: Photoluminescence; Y2MoO6: x%Pr3+; White ligth emitting 
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TÍTULO: Simulação de indices de extremos de precipitação e chuva no Nordeste 

do Brasil com modelo dinâmico regional 

Resumo 

Diante dos erros sistemáticos encontrados no uso da modelagem global da 
atmosfera, entre eles as dificuldades na representação de fenômenos de escalas 
menores, a modelagem dinâmica regional apresenta-se como uma alternativa 
para a representação desses sistemas que são atuantes no Nordeste do Brasil 
(NEB). Nesse cenário, objetivou-se com este estudo, analisar quantitativamente 
a resposta do modelo regional ReGCM4 nessa região. Para avaliar o modelo 
foram utilizados os dados de precipitação oriundos do satélite Tropical 
Measuring Mission (TRMM). O NEB é diretamente influenciado pela variabilidade 
da Temperatura da Superfície do Mar (TSM), foram selecionados dois anos com 
anomalias positivas e negativas da TSM na região do El Niño Oscilação Sul 
(ENOS). O modelo mostrou uma boa representação da precipitação, capturando 
a variabilidade da precipitação em todas as áreas nos diferentes trimestres de 
cada ano. Além disso, durante as duas fases do ENOS, a precipitação foi 
subestimada e o menor erro ocorreu na presença de precipitações anormais 
positivas. 
 
Palavras-chave: ReGCM4, ENOS, eventos extremos, Nordeste Brasileiro. 

TITLE: Simulation of extremes precipitation indexes and rainfall in Northeast 

Brazil with regional dynamic model 

Abstract 

Due to the systematic in General Circulation Modeling, including the difficulties in 
representing micro and meso- scale phenomena, regional climate modeling is an 
alternative for the representation of these small scale meteorological 
phenomena, which acts in Northeast of Brazil (NEB). Therefore, the present study 
aims to performe a quantitative assessment of RegCM4 regional climate model 
in these region. In order to evaluate the RegCM4 simulations we used a dataset 
of precipitation obtained from the Tropical Measuring Mission (TRMM) satellite. 
The NEB is directly influenced by Sea Surface Temperature (SST) variability, 
thus two contrasting years were selected with, respectively, positive and negative 
El Niño South Oscilation (ENSO). The model simulations showed good 
agreement with the TRMM observations, capturing the precipitation variability 
during the different quarters in both years. Aditionaly, the simulation 
underestimated the rainfall observations in positive and negative ENSO phases 
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and the smallest errors occurred in the presence of abnormal positive 
precipitations. 
 
Keywords: ReGCM4, ENSO, extreme events, Northeast Brazil. 
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TÍTULO: ESTRATÉGIAS E COMPETITIVIDADE NO SETOR 

SUPERMERCADISTA 

Resumo 

O artigo tem como objetivo identificar e analisar as estratégias impostas pelo 
setor supermercadista, Identificar as melhores práticas implantadas nas 
empresas do setor e as novas tendências de mercado. Para o desenvolvimento 
da pesquisa optou-se pela pesquisa bibliográfica, onde foi realizada inicialmente 
uma coleta de dados na Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a fim 
de obter informações sobre quais os principais grupos do setor supermercadista 
de acordo com o Ranking de 2019. Após esse levantamento, foi realizada uma 
pesquisa em outras fontes de dados como o site das empresas, relatórios anuais, 
sites da Abras e outras. Os resultados da pesquisa indicam que o setor 
supermercadista tem voltado suas estratégias para o desenvolvimento e 
expansão de dois modelos de lojas, o Atacarejo e o mercado de vizinhança. Além 
do desenvolvimento desses dois segmentos de mercados é possível identificar 
novas tendências para o setor atacadista em 2020 como o desenvolvimento de 
vendas online por sites próprios e aplicativos, melhorias na logística para 
entregas e a diversificação de produtos nas lojas físicas. 
 
Palavras-chave: Estratégia; Competitividade; Estratégia Competitiva; 

Supermercado. 

TITLE: STRATEGIES AND COMPETITIVENESS IN THE SUPERMARKET 

SECTOR 

Abstract 

The article aims to identify and analyze the strategies imposed by the 
supermarket sector, to identify the best practices implemented in companies in 
the sector and the new market trends. For the development of the research, 
bibliographic research was chosen, where data collection was initially carried out 
at the Brazilian Supermarket Association (Abras), in order to obtain information 
about the main groups in the supermarket sector according to the 2019 Ranking. 
After this survey, a survey was carried out on other data sources such as the 
companies' website, annual reports, Abras websites and others. The survey 
results indicate that the supermarket sector has turned its strategies towards the 
development and expansion of two store models, Atacarejo and the 
neighborhood market. In addition to the development of these two market 
segments, it is possible to identify new trends for the wholesale sector in 2020, 
such as the development of online sales through own websites and applications, 
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improvements in logistics for deliveries and the diversification of products in 
physical stores. 
 
Keywords: Strategy; Competitiveness; Competitive Strategy; Supermarket. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Técnicas de Machine Learning para Detecção de 

Objetos em Imagens Aéreas 

Resumo 

O desenvolvimento de novas técnicas e algoritmos de aprendizagem de máquina 
vem estabelecendo avanços importantes em diversas áreas da computação, 
incluindo a visão computacional. Aplicações diversas estão sendo criadas para 
áreas que envolvem o reconhecimento e rastreamento de objetos em imagens. 
Este trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver um sistema 
computacional capaz de detectar veículos em imagens aéreas, sendo esta 
captura realizada a partir de um veículo aéreo não tripulado (VANT), conhecido 
popularmente por drone. A principal abordagem trabalhada foi baseada na 
utilização das Redes Neurais Convolucionais (RNCs) e no algoritmo You Only 
Look Once (YOLO). Foram realizados testes em diferentes arquiteturas de 
RNCs, sendo obtido o melhor resultado com uma Precisão Média de 95,6%. 
Desta forma, foi possível realizar a classificação e o rastreamento de veículos 
em avenidas próximas a UFRN com alta precisão, incentivando o 
desenvolvimento de sistemas para monitoramento do tráfego e redução de 
acidentes em rodovias. 
 
Palavras-chave: Base de Dados.Visão Computacional.Aprendizagem de 

Máquina.VANT. 

TITLE: Development of Machine Learning Techniques for Detecting Objects in 

Aerial Images 

Abstract 

The development of new machine learning techniques and algorithms has 
established important advances in several areas of computing, including 
computer vision. Various applications are being created for areas that involve the 
recognition and tracking of objects in images. This work was carried out with the 
objective of developing a computer system capable of detecting vehicles in aerial 
images, this capture being from an unmanned aerial vehicle (UAV), popularly 
known as a drone. The main approach was based on the use of Convolutional 
Neural Networks (RNCs) and the You Only Look Once (YOLO) algorithm. Tests 
were carried out in different RNC architectures, obtaining the best result with an 
Average Precision of 95.6%. Thus, it was possible to carry out the classification 
and tracking of vehicles on avenues close to UFRN with high precision, 
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encouraging the development of systems for monitoring traffic and reducing road 
accidents. 
 
Keywords: Database.Computer Vision.Machine Learning.UAV. 
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TÍTULO: NANOREVESTINDO FIBRAS TÊXTEIS COM NANOTUBOS DE 

CARBONO DERIVADOS DA LIGNINA E PTFE. 

Resumo 

Há uma crescente demanda por fibras, tecidos e estruturas funcionalizadas com 
comportamentos inteligentes e propriedades mimetizadas da natureza, através 
de processos nano-tecnológicos. Superfícies superhidrofóbicas têm sido objeto 
de muitos estudos devido ao grande interesse científico e tecnológico para 
aplicações como anti-corrosão, autolimpeza, separação água e óleo, entre 
outras. Neste trabalho foi desenvolvido um nano-revestimento superhidrofóbico 
em fibras têxteis com nanotubos de carbono, que são derivados da lignina, e 
com PTFE. No trabalho é proposto uma metodologia ecologicamente correta 
para síntese dos nanotubos de carbono, através da pirólise da lignina, 
posteriormente foi feito um revestimento de pulverização no material têxtil e em 
seguida, secos em uma rama. Ao final do trabalho sua potencial função 
superhidrofóbica foi avaliada. 
 
Palavras-chave: Nanotubos de carbono, super-hidrofóbico, lignina, nano-

revestimento. 

TITLE: NANORE DRESSING TEXTILE FIBERS WITH CARBON NANOTUBES 

DERIVED FROM LIGNIN AND PTFE. 

Abstract 

There is a growing demand for fibers, fabrics and functionalized structures with 
intelligent behaviors and mimicked properties of nature, through nano-
technological processes. Superhydrophobic surfaces have been the subject of 
many studies due to the great scientific and technological interest for applications 
such as anti-corrosion, self-cleaning, water and oil separation, among others. In 
this work, a superhydrophobic nano-coating was developed on textile fibers with 
carbon nanotubes, which are derived from lignin, and with PTFE. The work 
proposes an ecologically correct methodology for the synthesis of carbon 
nanotubes, through the pyrolysis of lignin, later a spray coating was made on the 
textile material and then dried in a branch. At the end of the work, its potential 
superhydrophobic function was evaluated. 
 
Keywords: Carbon nanotubes, super-hydrophobic, lignin, nano-coating. 
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TÍTULO: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA REUSO DE ÁGUA RESIDUAL 

PARA FINS RESIDENCIAIS 

Resumo 

Gradativamente cresce a preocupação com relação ao consumo de água em 
dois aspectos, o ambiental e o financeiro. A presente pesquisa propõe ajudar 
neste problema de forma simples. O objetivo é desenvolver um produto protótipo 
que possa ser facilmente instalado em qualquer residência para o controle do 
reaproveitamento de água. Para tanto, o protótipo deve ser acoplado ao 
encanamento de despejo da máquina de lavar roupas onde passa água passível 
de ser reaproveitada para fins domésticos como descarga em bacias sanitárias, 
lavar calçadas, sistemas de irrigação de jardim, entre outros. Este tipo de 
máquina geralmente tem dois ou três ciclos de lavagem, portanto dois ou três 
intervalos em que a água é despejada. O primeiro despejo é de água suja e não 
reaproveitável para quase todos o fins. Já a partir do segundo despejo, a água 
já é reaproveitável contendo apenas baixas quantidades de sabão e amaciante 
que ainda restaram nas roupas. O desafio é separar a água do primeiro despejo 
do segundo em diante. O protótipo faz a separação através de um encanamento 
com duas válvulas comandadas por sinais elétricos. No primeiro ciclo, 
despejando água suja, o protótipo direciona a água para seu caminho 
convencional(esgoto). Quando a máquina está no segundo ou terceiro ciclo, o 
protótipo direciona a água para um reservatório para reutilização. Há também a 
possibilidade de reaproveitar a água do primeiro ciclo definindo uma 
porcentagem através de uma interface homem-máquina. 
 
Palavras-chave: água, reaproveitamento, reuso, máquina de lavar roupas. 

TITLE: AUTOMATIC SYSTEM FOR RESIDUAL WATER REUSE FOR 

RESIDENTIAL PURPOSES 

Abstract 

 

There is a growing concern about water consumption in two aspects, the 
environmental and the financial. This research proposes to help in this problem 
in a simple way. The goal is to develop a prototype product that can be easily 
installed in any home to control water reuse. To this end, the prototype must be 
coupled to the washing machine's discharge pipe where water that can be reused 
for domestic purposes passes, such as flushing in sanitary basins, washing 
sidewalks, garden irrigation systems, among others. This type of machine usually 
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has two or three washing cycles, so two or three intervals when the water is 
poured. The first dump is dirty water and not reusable for almost any purpose. As 
of the second dump, the water is reusable, containing only low amounts of soap 
and fabric softener that still remain on the clothes. The challenge is to separate 
the water from the first dump from the second onwards. The prototype separates 
through a pipeline with two valves controlled by electrical signals. When the 
machine is in its first cycle, therefore pouring dirty water, the prototype directs the 
water to its conventional path (sewer). When the machine is in the second or third 
cycle, the prototype directs the water to a reservoir for reuse. There is also the 
possibility of reusing water from the first cycle by setting a percentage through a 
human-machine interface. Tests were carried out on a bench that demonstrated 
the functionality of the prototype. 

 
 
Keywords: water, reuse, washing machine. 
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TÍTULO: Heterotopia no Cinema Brasileiro Contemporâneo 

Resumo 

 

O presente trabalho é resultado da realização de leituras críticas a partir da 
relação entre os conceitos de lugar e paisagem com base nos princípios 
fenomenológicos da Geografia Humana. Além disso, este estudo pressupõe a 
análise fílmica como mediadora de concepções simbólicas do espaço narrativo, 
para investigar a representação de elementos socioespaciais no cinema 
brasileiro contemporâneo. Para tanto, este trabalho analisa o documentário 
pernambucano Pacific (Marcelo Pedroso, 2009) com o objetivo de averiguar as 
inter-relações existentes entre filme, imagem, paisagem, lugar, subjetividade e 
determinadas heterotopias contidas no filme. 

 
 
Palavras-chave: Lugar; Paisagem; Filme; Heterotopia. 

TITLE: Heterotopia in contemporary brazilian cinema. 

Abstract 

 

This work results from a critical reading about the existing relationship between 
place and landscape on the bases of the phenomenological principles of the 
Human Geography. Moreover, this study pressuposes film analysis as a mediator 
of the symbolic conceptions in narrative space, to investigate the representation 
of socio-spatial elements in contemporary Brazilian cinema. Therefore, this work 
analizes the documentary film Pacific (Marcelo Pedroso, 2009) to understand the 
existent interrelationships between film, image, landscape, place and subjectivity 
within the context of the heterotopias contained within the film. 

 
 
Keywords: Place; Landscape; Film; Heterotopia. 
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TÍTULO: O hetero-patriarcado como sustentáculo da LGBTfobia 

Resumo 

 

O presente trabalho possui como objetivo, à luz do materialismo históricoe 
dialético, apreender a dinâmica das violências sofridas pela população LGBT, 
como elas se engendram na sociabilidade do capital e qual são as suas 
motivações. Faz parte da pesquisa denominada “A vida da população LGBT nas 
residências universitárias da UFRN”, integrante de projeto de cooperação 
acadêmica (Procad), envolvendo a UFRN/UERJ/UnB (Proponente). Possui 
também como fim apreender as condições de permanência na Universidade 
para a população LGBT. Objetivando atingir esse fim, a pesquisa se deu a partir 
de leitura e análise da bibliografia especializada e entrevistas semi-estruturadas 
com uma amostra da população LGBT residente da UFRN. Os resultados 
apontam que a população LGBT encontra dificuldades para acessar as 
residências e demais serviços assistenciais da UFRN e que, ao conseguirem 
acessar as residências sofrem discriminações e preconceito por parte de outros 
residentes. 

 
 
Palavras-chave: LGBTfobia. Hetero-Patriarcado. Movimento LGBT. Assistência 

Estudantil 

TITLE: Hetero-patriarchy as a mainstay of LGBTphobia 

Abstract 

 
The present work aims, in the light of historical and dialectical materialism, to 
apprehend the dynamics of the violence suffered by the LGBT population, how 
they engender in the sociability of capital and what are their motivations. It is part 
of the research called “The life of the LGBT population in university residences at 
UFRN”, part of an academic cooperation project (Procad), involving UFRN / 
UERJ / UnB (Proponent). It also aims to apprehend the conditions of permanence 
in the University for the LGBT population. Aiming to achieve this end, the 
research was based on reading and analyzing the specialized bibliography and 
semi-structured interviews with a sample of the LGBT population residing at 
UFRN. The results show that the LGBT population finds it difficult to access the 
residences and other UFRN assistance services and that, when they are able to 
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access the residences, they suffer discrimination and prejudice on the part of 
other residents. 
 
Keywords: LGBTphobia. Hetero-Patriarchate. LGBT movement. Student 

Assistance. 
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TÍTULO: O debate na aula de inglês como língua estrangeira: uma técnica para 

promover a produção oral dos alunos 

Resumo 

 

É sempre importante que professores de língua estrangeira apliquem uma 
variedade de atividades para desenvolver as habilidades linguísticas de seus 
alunos. Ao seguirmos o método comunicativo de ensino de inglês como língua 
estrangeira, é natural que a produção oral dos estudantes esteja em foco. Assim, 
propomos a utilização de debates em sala de aula e buscamos investigar o 
potencial desenvolvimento da produção oral de alunos quando expostos a essa 
técnica. Para isso, utilizamos o método da revisão bibliográfica e investigamos 
livros, artigos e dissertações de vários países que tratavam de debates em 
ambientes acadêmicos. Concluímos que debates aprimoram principalmente a 
capacidade de produção oral, o pensamento crítico, o trabalho em grupo, o 
engajamento em sala de aula e a autoconfiança dos participantes. Propomos 
que mais pesquisas experimentais sejam realizadas na área para investigar 
essas conclusões com maior profundidade. 

 
 
Palavras-chave: Inglês como língua estrangeira. Debate. Produção oral. 

TITLE: Debate in the EFL classroom: a technique to promote students’ speaking 

skill 

Abstract 

 

It is always important for foreign language teachers to apply a variety of activities 
to develop their students’ language skills. In compliance with the communicative 
language approach, we believe it is natural for the students’ speaking skill to be 
in focus. Therefore, we propose the utilization of debates in the language 
classroom and we seek to investigate the potential development of the students’ 
speaking skill when exposed to this technique. To do so, we utilized the literature 
review method and we investigated books, articles and thesis from many 
countries which discussed debates in academic environments. We concluded 
that debates mostly improve the participants’ speaking skill capabilities, critical 
thinking, group work, classroom engagement and self confidence. We propose 
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that more experimental research be conducted in the area to investigate these 
conclusions in greater depth. 

 
 
Keywords: EFL. Debate. Speaking skill. 
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TÍTULO: Paisagem no Cinema Brasileiro Contemporâneo 

Resumo 

 

Objetiva-se com este trabalho discorrer sobre os parâmetros da geografia fílmica 
pautados nos simbolismos do cinema brasileiro contemporâneo. Este trabalho 
propõe discutir sobre o significado da paisagem na construção de uma geografia 
fílmica, constituída a partir dos recursos cinematográficos e dos significados que 
contemplam o espaço urbano. O cenário posto aqui é a metrópole de São Paulo, 
construída e representada no filme São Paulo, sociedade anônima (Luiz Sergio 
Person, 1965), o qual reflete os aspectos dialogáveis entre a paisagem urbana 
e o cinema, salientando texturas existenciais, e fatores econômicos, sociais e 
culturais. Assim, uma análise narrativa dos elementos fílmicos que abarcam os 
componentes paisagísticos urbanos recentes será apresentada. 

 
 
Palavras-chave: Paisagem; Cidade; Cinema; São Paulo. 

TITLE: Landscape in Contemporary Brazilian Cinema 

Abstract 

 

This work aims to discuss about the paradigms of film geography that are based 
on symbolisms of the Brazilian contemporary cinema. This work addresses the 
meaning of landscape as a signifying system for the construction of a film 
geography, from the cinematographic aspects and the signifiers that 
contemplates urban space. The urban scenery discussed here is the metropolis 
of São Paulo, built and represented in the film São Paulo, sociedade anônima 
(Luiz Sergio Person, 1965), which reflects the dialogue between urban landscape 
and cinema emphasizing existential textures, economics, social and cultural 
factors. Therefore, a film narrative analysis of the elements that contain the urban 
landscape components will be presented. 

 
 
Keywords: Landscape; City; Cinema; São Paulo. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1893 

 

CÓDIGO: HS0032 

AUTOR: JÚLIA ISABEL PONTES FERREIRA 

ORIENTADOR: JENNIFER SARAH COOPER 

 

 

TÍTULO: CONJUNÇÃO E CLARINETE: PRÁTICAS TRADUTÓRIAS E ANÁLISE 

DO DISCURSO DE MATERIAIS DE MÚSICA PELA PERSPECTIVA DA 

LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

Resumo 

 

O presente trabalho advém do projeto de tradução colaborativa do livro didático 
para clarinete The Daniel Bonade Workbook, de Larry Guy, realizado entre 
alunos de letras inglês e música da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. A partir das reflexões sobre a prática tradutória, objetivamos encontrar 
quais marcadores linguísticos de sequenciamento deveriam ser empregados no 
texto alvo para melhor responder ao problema da dificuldade sentida pelo leitor 
brasileiro na inteligibilidade do texto ocasionada pela ausência de certos 
elementos linguísticos que sinalizam interconexões entre sequência de 
atividades. Este artigo, portanto, apresenta e discute os resultados da análise do 
discurso do material traduzido, à luz da Linguística Sistêmico-Funcional e do 
sistema de Conjunção. Os resultados mostram que, para proporcionar uma 
leitura fluida e natural, as conjunções externas do subtipo propósito são as 
marcas linguísticas mais adequadas a serem empregadas. 

 
 
Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional; tradução; música; clarinete 

TITLE: CONJUNCTION AND CLARINET: TRANSLATION PRACTICE AND 

DISCOURSE ANALYSIS OF MUSIC WORKBOOKS FROM THE SYSTEMIC-

FUNCTIONAL LINGUISTICS PERSPECTIVE 

Abstract 

 

The current work comes from the collaborative translation project of the textbook 
for clarinet The Daniel Bonade Workbook, by Larry Guy, carried out among 
students of the English and music programs at the Federal University of Rio 
Grande do Norte. From the reflections on translation practice, we aim to find out 
which linguistic features of sequencing should be used in the target text to better 
answer the problem of the difficulty felt by the Brazilian reader in the intelligibility 
of the text caused by the absence of certain linguistic elements that signal 
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interconnections between sequence of activities. This article, therefore, presents 
and discusses the results of the discourse analysis of the translated material, in 
the light of Systemic-Functional Linguistics and the Conjunction system. The 
results show that, to provide a fluid and natural reading, the external conjunctions 
of the purpose subtype are the most appropriate linguistic features to be used. 

 
 
Keywords: Systemic-Functional Linguistics; translation; music; clarinet 
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TÍTULO: Análise de marcas enunciativas dissertação de mestrado da área de 

Letras 

Resumo 

Considerando o diálogo com a palavra do outro como um aspecto de grande 
relevância para a escrita acadêmica e um frequente desafio para os estudantes, 
este trabalho tem por objetivo analisar a maneira como ocorre o processo de 
parafrasagem em dissertações de mestrado. O corpus, então, é constituído por 
produções provenientes do Programa de Mestrado Profissional de Letras 
(ProfLetras). Com base nesse apanhado, foi feita uma análise de citações 
indiretas, relacionando as paráfrases e seus respectivos textos-base, buscando 
observar como o sujeito autor reformula o discurso alheio; de qual modo articula 
sinonimicamente; se deturpa, mantém ou comete deslizes em relação ao sentido 
original e ideia referenciada. A análise, que confirma as hipóteses mencionadas, 
pautou-se nas proposições de Fuchs (1985) sobre o conceito de paráfrase e nas 
contribuições de Possenti (2002), Grigoletto (2011), Barzotto (2013) e Campos 
(2014), as quais dizem respeito não só a articulação entre discursos, mas 
também a questões mais amplas da escrita, como a concepção de autoria. 
 
Palavras-chave: Paráfrase. Escrita acadêmica. ProfLetras. 

TITLE: On the tightrope of the paraphrase: the dialogue with the voice of the other 

in Profletras master's dissertations 

Abstract 

Considering the dialogue with the word of the other as an aspect of great 
relevance for academic writing and a frequent challenge for students, this work 
aims to analyze the way in which the paraphrasing process occurs in master's 
dissertations. The corpus, then, consists of productions from the Professional 
Master's Program of Letters (ProfLetras). Based on this, an analysis of indirect 
citations was made, relating the paraphrases and their respective base texts, 
seeking to observe how the author subject reformulates the discourse of others; 
how it articulates synonymously; misrepresents, maintains or makes mistakes in 
relation to the original sense and referenced idea. The analysis, which confirms 
the hypotheses mentioned, was based on the propositions of Fuchs (1985) on 
the concept of paraphrase and on the contributions of Possenti (2002), Grigoletto 
(2011), Barzotto (2013) and Campos (2014), which they concern not only the 
articulation between discourses, but also broader questions of writing, such as 
the concept of authorship. 
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Keywords: Paraphrase. Academic writing. ProfLetras. 
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TÍTULO: Expansão do espaço urbano associado ao turismo em Tibau do Sul e 

São Miguel do Gostoso/RN 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo entender como o turismo e as atividades de 
lazer influenciam na expansão e modificação do espaço urbano dos municípios 
de Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso/RN. Notou-se durante a pesquisa que 
em ambos os municípios o processo de desenvolvimento dessa atividade tem 
grande relação com o PRODETUR I e II, que promoveu mudanças significativas 
na paisagem e no espaço urbano, e viabilizou a divulgação desses destinos no 
mercado nacional e internacional, atraindo o capital estrangeiro, também de 
grande importância na promoção das mudanças do espaço urbano nas cidades 
turísticas através do mercado imobiliário e da construção civil. A partir do estudo 
também foi possível perceber que a concentração de meios de hospedagem e 
de segundas residências, podendo ser associadas a efeitos da área de 
desenvolvimento da atividade turística, estão relacionadas com a expansão do 
espaço urbano nos municípios. 
 
Palavras-chave: Turismo; Expansão urbana; Tibau do Sul/RN; São Miguel do 

Gostoso/RN; 

TITLE: Urban expansion associated with tourism in Tibau do Sul and São Miguel 

do Gostoso/RN 

Abstract 

This research aims to understand how tourism and leisure activities influence the 
expansion and modification of urban space in Tibau do Sul and São Miguel do 
Gostoso/RN. It was noted during the research that in both cities the development 
process of this activity has a strong relationship with PRODETUR I and II, which 
promoted significant changes in the landscape and urban space, and made it 
possible to publicize these destinations in the national and international market, 
attracting foreign capital, also of great importance in promoting changes in the 
urban space in tourist cities through the real estate market and civil construction. 
From the study it was also possible to realize that the concentration of hotels and 
second homes, which can be associated with the effects of the development area 
of tourist activity, are related to the expansion of urban space in cities. 
 
Keywords: Turism;Urban expansion; Tibau do Sul/RN; São Miguel do 

Gostoso/RN; 
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TÍTULO: AÇÕES PEDAGÓGICAS: CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DA ARTE 

DA PERFORMANCE PARA O CURRÍCULO DE LINGUAGENS, MÍDIAS E 

TECNOLOGIAS 

Resumo 

 
 
Este trabalho problematiza a relação entre a Arte e a Educação, a prática dos 
artistas/ professores entendida aqui como Ações Pedagógicas, a construção de 
um conceito baseado no livro “Professor-Performer” da autora Naira Ciotti 
(2014), que tem sido a base conceitual para discussão acerca da arte 
contemporânea e a presente linguagem corporificados como a performance arte, 
ou live art. A base de nossa discussão teórica centra-se na teoria do afeto do 
professor Vladimir Safatle (2016). Buscando, contudo, compartilhar com a 
comunidade acadêmica a produção de pesquisa do LAB 
Performance/DEART/UFRN. Nesse contexto, foram realizadas, arte 
performance que envolveram várias etapas, sendo elas: entrevista, criação do 
vídeo performance dos trabalhos artísticos intitulados quadro negro e fuligem, 
que resultou na realização de fragmentos cênicos, foto performance e vídeo 
performance. Essa pesquisa possibilitou refletir, e produzir de uma forma 
artística e pedagógica uma arte politicamente engajada, tendo como 
norteamento dispositivos político e econômicos subjetivos, a partir do livro do 
autor Silvio de Almeida: “O que é o racismo estrutural”. Decidindo parte desse 
ponto para criticar de uma forma performática e pedagógica, a quantidade de 
professores pretos nas Instituições Federais do Rio Grande do Norte, como 
também a situação análoga a escravidão dos Bóia-Frias na contemporaneidade, 
e as queimadas nos canaviais de cana-de-açúcar, que provocam incêndios 
florestais, efeito estufa. 
 
Palavras-chave: Arte. Educação. Ações Pedagógicas. Arte contemporânea. 

TITLE: PEDAGOGICAL ACTIONS: CONTRIBUTIONS OF THE TEACHING OF 

THE PERFORMANCE ART TO THE CURRICULUM OF LANGUAGES, MEDIA 

AND TECHNOLOGIES 

Abstract 
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This work problematizes the relationship between Art and Education, the practice 
of artists / teachers understood here as Pedagogical Actions, the construction of 
a concept based on the book “Professor-Performer” by author Naira Ciotti (2014), 
which has been the basis conceptual for discussion about contemporary art and 
the present language embodied as performance art, or live art. The basis of our 
theoretical discussion centers on Professor Vladimir Safatle's theory of affection 
(2016). However, seeking to share the production of LAB Performance / DEART 
/ UFRN research with the academic community. In this context, art performance 
were carried out that involved several stages, namely: interview, creation of the 
video performance of the artworks entitled blackboard and soot, which resulted 
in the realization of scenic fragments, photo performance and video performance. 
This research made it possible to reflect, and to produce, in an artistic and 
pedagogical way, a politically engaged art, guided by subjective political and 
economic devices, based on the book by author Silvio de Almeida: “What is 
structural racism”. Deciding part of this point to criticize in a performative and 
pedagogical way, the number of black teachers in the Federal Institutions of Rio 
Grande do Norte, as well as the situation analogous to the slavery of Bóia-Frias 
in contemporary times, and the burnings in the cane fields of cane -sugar, which 
cause forest fires, greenhouse effect. 

 
 
Keywords: Art. Education. Pedagogical Actions. Contemporary art 
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TÍTULO: O Trabalho Pedagógico com a Linguagem Oral no Contexto do 

Atendimento Educacional Hospitalar de Crianças 

Resumo 

A classe Hospitalar é uma modalidade de atendimento que visa o 
acompanhamento pedagógico-educacional das necessidades do 
desenvolvimento psíquico e cognitivo da criança ou adolescente hospitalizada 
durante seu período de tratamento médico. Objetiva dar continuidade ao ensino 
dos conteúdos da sua instituição de origem ou trabalhá-los de acordo com a faixa 
etária e necessidades de aprendizagem do aluno. Nesse sentido, temos como 
objetivo investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da 
linguagem oral, em uma classe hospitalar na Unidade de pediatria do 
HUOL/EBSERH/UFRN, especialmente no atendimento de crianças de 0 a 5 
anos de idade (Educação Infantil). O método utilizado para a elaboração deste 
estudo é a Abordagem Qualitativa da pesquisa Educacional, foram definidos os 
seguintes procedimentos de recolha/construção de dados: Análise documental 
e observação participante. Observamos que as práticas pedagógicas 
desenvolvidas no âmbito da linguagem oral proporcionam às crianças o diálogo, 
expressão oral, ampliação do seu repertório linguístico e textual, e a 
familiarização com os gêneros que circulam socialmente. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Classe Hospitalar; Linguagem Oral. 

TITLE: Pedagogical work with Oral Language in the Context of Educational 

Hospital Care for Children. 

Abstract 

The Hospital class is a type of care that aims at the pedagogical-educational 
monitoring of the needs of the psychic and cognitive development of the 
hospitalized child or adolescent during their period of medical treatment. It aims 
to continue teaching the contents of its home institution or to work on them 
according to the age group and learning needs of the student. In this sense, we 
aim to investigate the pedagogical practices developed within the scope of oral 
language, in a hospital class in the pediatric unit of HUOL / EBSERH / UFRN, 
especially in the care of children from 0 to 5 years old (Early Childhood 
Education). The method used for the elaboration of this study is the Qualitative 
Approach of Educational research, the following data collection / construction 
procedures were defined: Document analysis and participant observation. We 
observed that the pedagogical practices developed within the scope of oral 
language provide children with dialogue, oral expression, expansion of their 
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linguistic and textual repertoire, and familiarization with the genres that circulate 
socially. 
 
Keywords: Child Education; Hospital Class; Oral Language. 
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TÍTULO: OCUPAÇÕES E PROFISSÕES NO BRASIL DO SÉCULO XIX: 

ANÁLISE CONTRASTIVA DOS ITENS CULTURAIS-ESPECÍFICOS 

PRESENTES EM DUAS OBRAS DE CHARLES EXPILLY 

Resumo 

Este artigo é motivado pelas reflexões sobre tradução etnográfica (FERREIRA 
(2017), HOLTZ E MASSE (2012), LAPLANTINE (1995), MACHADO E 
PAGEAUX (2001), PYM (2017)), para qual a tradução não é compreendida como 
um produto finalizado, mas um processo em constante mudança. Para esta 
análise, foram selecionados dois dos três trabalhos escritos pelo viajante francês 
Charles Expilly, os relatos de viagem Le Brésil tel qu’il est (1862) e Les femmes 
et les mœurs du Brésil (1863). Aqui, os objetos de estudo são as palavras de 
uma língua fonte cuja tradução para uma língua-alvo apresenta lacunas de 
sentido e/ou de equivalente (Itens Culturais-Específicos — ICEs). Os objetivos 
deste trabalho são selecionar os ICEs referentes a ocupações/profissões 
brasileiras presentes na época (alfaiate, capitães-do-mato, e.g.), descrever as 
técnicas de tradução usadas pelo autor-viajante para lidar com tais ICEs 
segundo as estratégias de tradução propostas por Franco (2013) e buscar por 
um padrão de tradução dos ICEs nos dois livros. Como resultado, encontrou-se 
50 ICEs diferentes e o uso, restrito ou não, de 7 estratégias de tradução 
(repetição, universalização absoluta, explicação extratextual e intratextual, 
adaptação ortográfica, criação autônoma e tradução linguística (não-cultural)). 
Ao observar esses dados, torna-se nítido que estamos de frente não apenas 
para um mero texto sobre uma viagem, mas de um produto de um longo 
processo de tradução. 

 
Palavras-chave: Tradução etnográfica. Item Cultural-Específico. Charles Expilly. 

TITLE: OCCUPATIONS AND PROFESSIONS IN BRAZIL IN THE XIX 

CENTURY: CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE CULTURAL-SPECIFIC ITEMS 

PRESENTED IN THE TWO WORKS BY CHARLES EXPILLY 

Abstract 

This paper is motived by the reflections about ethnographic translation 
(FERREIRA (2017), HOLTZ E MASSE (2012), LAPLANTINE (1995), MACHADO 
E PAGEAUX (2001), PYM (2017)), to which the translation is not understood as 
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a finalized product, but a process in constant change. To this analysis, it was 
selected two of the three works written by the French traveler Charles Expilly, the 
travel memoirs Le Brésil tel qu’il est (1862) e Les femmes et les mœurs du Brésil 
(1863). Here, the study subjects are the words from a source language which the 
translation into one receptor langue presents gaps of meaning and/or 
equivalence (Culture-Specific Items – CSIs). This work’s objectives are to select 
the CSIs referring to Brazilian occupations/professions present at the time 
(alfaiate, capitães-do-mato, e.g.), to describe the translation techniques used by 
the traveler-author to deal with such CSIs according to the translation strategies 
appointed by Franco (2013) and to search for a translation pattern between the 
two books. As result, it was selected 50 different CSIs and the use, restricted or 
not, of 7 translation strategies (repetition, absolute universalization, extratextual 
and intratextual explanation, orthographic adaptation, autonomous creation, and 
the linguistic translation (non-cultural)). Observing this data, it becomes clear we 
do not only face a basic text about some travel, but one product achieved through 
one long process of translation. 

 
Keywords: Ethnographic translation. Culture-Specific Items. Charles Expilly 
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TÍTULO: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA: O USO DOS BLOCOS LÓGICOS 

Resumo 

 

Neste relatório, apresentamos nossa pesquisa, que trata de um estudo sobre a 
influência da História da Educação Matemática na formação de professores que 
ensinam ou ensinaram Matemática, cujo objetivo é investigar se os professores 
que ensinaram/ensinam matemática utilizavam os Blocos Lógicos no ensino de 
matemática à luz do Movimento da Matemática Moderna, mobilizando para tanto 
elementos de História Oral. Posto isso, fizemos uma revisão bibliográfica sobre 
o Movimento da Matemática Moderna (MMM), que ocorreu como uma tentativa 
de modernizar o ensino de Matemática como vimos em (DALCIN; SILVA 
2014),(BRITO, 2008) e (GUTIERRE; PONTES, 2018). A mobilização da História 
Oral se deu ao realizar as entrevistas, e consequentemente a transcrição (passar 
o texto oral para o escrito) e a textualização (refinar o texto escrito), (GARNICA, 
2014),ajudando a constituir narrativas e, também, como uma abordagem de 
ensino (ANDRADE; SACHS, 2018), tendo em vista que esta pesquisa teve a 
contribuição dos alunos da disciplina História da Educação Matemática.Como 
resultado tivemos 11 entrevistas, sendo9 realizadas pelos estudantes da 
disciplina e 2 pela bolsista de iniciação cientifica. Por meio destas entrevistas 
percebemos que os professores, tem conhecimento sobre os Blocos Lógicos e 
o utilizavam para facilitar a aprendizagem dos alunos. As reflexões sobre as 
práticas destes professores nos mostraram a relevância desta pesquisa para a 
formação inicial dos estudantes. 

 
 
Palavras-chave: Formação de Professores.MMM. História Oral. Blocos Lógicos. 

TITLE: HISTORY OF MATHEMATICAL EDUCATION IN THE TRAINING OF 

MATHEMATICS TEACHER: THE USE OF LOGICAL BLOCKS 

Abstract 

 

In this report, we will present our research about the influence of the History of 
Mathematics Education in the teacher training for those that teaches or used to 
teach Mathematics, whose objective is investigate if the teachers that 
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taught/teach mathematics used Logic Blocks while teaching mathematics in the 
light of Modern Mathematics Movement, mobilizing elements of Oral History. With 
that being said, we made a literature review about the Modern Mathematics 
Movement (MMM), which occurred as an attempt to modernize the teaching of 
Mathematics as we saw in (DALCIN; SILVA 2014),(BRITO, 2008) e (GUTIERRE; 
PONTES, 2018). The mobilization of Oral History took place when conducting the 
interviews, and consequently the transcription (the change from oral to written) 
and the textualization (refine the written text), (GARNICA, 2014), helping to build 
narratives and, also, as a teaching approach (ANDRADE; SACHS, 2018), 
considering that this research had the contribution of the students of History of 
Mathematics Education. As a result, we had 11 interviews, 9 of which were 
conducted by students of the course and 2 by a scientific initiation scholarship 
holder. Through these interviews we realized that teachers have knowledge 
about Logic Blocks and used them to facilitate student learning.The reflections 
on the practices of these teachers showed us the relevance of this research for 
the initial formation of the students. 

 
 
Keywords: Teacher education. MMM. Oral History. Logic Blocks. 
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TÍTULO: Caracterização e Análise de Experiências de Ateliês Virtuais de Projeto 

de Arquitetura e Urbanismo 

Resumo 

Com a expansão da internet, dos meios informacionais e, consequentemente, 
do ensino à distância, surgem novas alternativas no contexto do ensino da 
Arquitetura e Urbanismo. Dentre essas novas pedagogias, surgem os ateliês 
virtuais de projeto, realizados em locais distintos geograficamente, mas de 
maneira conjunta e integrada por meio das ferramentas digitais. Este relatório 
apresenta os resultados do primeiro ano de pesquisa, que envolveu o 
levantamento bibliográfico de material produzido sobre o tema, tanto no Brasil 
como no mundo, levantamento feito na internet em repositórios digitais e revistas 
on line. Nessa primeira etapa, buscou-se fazer a leitura sobre a origem, a 
implantação e a evolução dos ateliês virtuais, além de se levantar experiências 
nacionais e internacionais. A análise foi feita qualitativamente, a partir de uma 
leitura aprofundada de um total de 92 obras, entre dissertações, teses e artigos 
publicados. Os registros, tabulações e análises desses materiais, além das 
experiências de ateliês virtuais encontradas, foram feitos em planilhas do Excel. 
Como resultados, destaca-se a maior incidência de casos internacionais em 
comparação com os nacionais e de projetos nas áreas de habitação e projetos 
urbanos, como objeto de investigação e proposições nos ateliês remotos. 
 
Palavras-chave: Arquitetura; Projeto; Ensino; Pesquisa; Novas Pedagogias; 

Tecnologias. 

TITLE: Characterization and Analysis of Experiences of Virtual Ateliers of 

Architecture and Urban Design 

Abstract 

With the expansion of the internet, information media and, consequently, distance 
learning, new alternatives are emerging in the context of teaching architecture 
and urbanism. Among these new pedagogies, there are virtual design studios, 
carried out in geographically distinct locations, but in a joint and integrated way 
through digital tools. This report presents the results of the first year of research, 
which involved a bibliographic survey of material produced on the topic, both in 
Brazil and in the world, done on the internet in digital repositories and online 
magazines. In this first stage, we sought to read about the origin, implementation 
and evolution of virtual design studios, in addition to searching national and 
international experiences. The analysis was made qualitatively, from a thorough 
reading of a total of 92 works, including dissertations, thesis and published 
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articles. The registration, tabulation and analysis of these materials, in addition to 
the experiences of virtual design studios found, were made in Excel 
spreadsheets. As a result, there is a greater incidence of international cases 
compared to national ones and of projects in the areas of housing and urban 
projects, as an object of investigation and proposals in remote studios. 
 
Keywords: Architecture; Design; Education; Research;New 

Pedagogies;Technologies; 
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TÍTULO: Responsabilidade Social Empresarial e Direitos Humanos: uma análise 

dos materiais divulgados pela empresas do RN 

Resumo 

O século XXI, dentre outros aspectos, é marcado pelo fortalecimento dos 
espaços de comunicação e de difusão midiática. Dessa forma, este espaço 
tornou-se responsável por canalizar grandes investimentos de conglomerados 
empresariais, ao mesmo tempo que se configurou como instrumento de 
influência comportamental e ideológica e, por isso, é esperado deste, também, 
ações que correspondam ao pacto de Responsabilidade Social Empresarial. 
Ademais, entendemos que é imprescindível a democratização da informação, 
com qualidade e responsabilidade, atentando-se ao fato de que a mídia tem o 
poder de influenciar a população. Isto posto, a investigação empreendida neste 
estudo, pautada em determinados meses do segundo semestre do ano de 2019, 
buscou acompanhar e analisar o debate, defesa e efetivação dos direitos 
humanos no âmbito dos veículos de mídia do Estado do Rio Grande do Norte. 
Para efeito de análise, acompanhamos um mês de reportagens diárias do 
programa policial Patrulha da Cidade, transmitido pela TV Ponta Negra, e quatro 
meses de jornais impressos do blog jornalístico Agora RN. Com o 
desenvolvimento da pesquisa observou-se a constante violação dos princípios 
dos Direitos Humanos na amostra investigada, e considerou-se que a mídia, 
enquanto componente de uma empresa de comunicação, deve atentar-se para 
o seu papel na difusão de ideias, e atrelá-las à defesa da garantia de tais 
princípios e não corroborar com o cenário de violações. 
 
Palavras-chave: Mídia Potiguar. Direitos Humanos. Responsabilidade Social 

Empresarial. 

TITLE: Corporate Social Responsibility and Human Rights: an analysis of the 

materials published by companies in RN 

Abstract 

The XXI century,among other aspects, is marked by the strengthening of spaces 
for communication and media diffusion. That way, this space became responsible 
for the canalize large investments from business conglomerates, at the same time 
it has been configured as an instrument of behavioral and ideological influence 
and, therefore, it is also expected actions that correspond to the Corporate Social 
Responsibility pact. Furthermore, we understand that the democratization of 
information is essential, with quality and responsibility, bearing in mind the fact 
that media has power to influence the population. This said, the research 
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undertaken in this study, based on certain months of the second half of 2019, 
sought to monitor and analyze the debate, defense and enforcement of human 
rights in the media field from the state of 'Rio Grande do Norte' . For analysis 
purposes, we followed a month of daily reports from the police program 'Patrulha 
da Cidade', broadcast by 'TV Ponta Negra', and four months of printed 
newspapers from the journalistic blog 'Agora RN'. With the development of the 
research, a constant violation of Human Rights principles was observed in the 
investigated sample, and it was also considered that the media, as a component 
of a communication company, should paid attention to its role in spreading ideas, 
and link them to the defense of these principles and do not support the violations 
scenario. 
 
Keywords: 'Potiguar' Media; Human Rights; Corporate Social Responsibility 
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TÍTULO: Atividade comercial na Região Metropolitana de Natal: prestação de 

serviços e mercado de trabalho no início do novo milênio 

Resumo 

O presente trabalho tem como propósito analisar o setor terciário e o mercado 
de trabalho na Região Metropolitana de Natal no início do século XXI, com foco 
no segmento do comércio. Os acontecimentos políticos e econômicos dos anos 
1990 e início dos anos 2000 afetaram a dinâmica do país, como também do 
estado do Rio Grande do Norte. O objetivo do trabalho, portanto, será analisar o 
comportamento de setor terciário na RMN no período recente, sendo analisados 
três anos: 2010, 2014 e 2018, de modo a observar o impacto de rupturas políticas 
no setor terciário, especialmente no comércio. Foram levantados dados com 
relação aos vínculos ativos, ao tamanho dos estabelecimentos e as faixas de 
renda na Região metropolitana de Natal. Para isso, a revisão de literatura 
especializada, os dados da RAIS e da PNAD contínua foram utilizados para se 
chegar aos resultados e às conclusões. 

 
Palavras-chave: Emprego, Região Metropolitana de Natal, Setor terciário, 

Comércio. 

TITLE: The Commercial activity in the Natal’s Metropolitan Region: provision of 

services and the labor market at the beginning of the new millennium. 

Abstract 

This research aims to analyse the tertiary sector and the labor marker in the 
Natal’s Metropolitan Region at the beginning of the 21st century, with focus on 
the trade sector. Some political and economic events might affect the dynamics 
of the country as well as the state of Rio Grande do Norte, the main objective of 
this research, therefore, is to analyse three years: 2010, 2014 and 2018, in order 
to observe the impact of political disruptions in the tertiary sector, especially in 
the trade sector, about the size of the establishments, the income range and 
employment in the Natal’s metropolitan region. Therefore, the review of 
specialized literature, the analysis of data from RAIS and PNAD continua were 
used to reach the results and conclusions. 
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Keywords: Natal’s Metropolitan Region, Employment, Tertiary sector, Trading. 
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TÍTULO: O papel da criatividade no projeto arquitetônico: uma investigação sob 

o ponto de vista docente 

Resumo 

Nas últimas décadas o interesse pela relação ensino-criatividade tem sido 
crescente. Nesse sentido, esse estudo investigou o papel da criatividade no 
projeto arquitetônico sob o ponto de vista docente, a fim de entender a percepção 
dos professores sobre o tema, e o modo como o mesmo é trabalhado em cursos 
de arquitetura e urbanismo (CAU). A pesquisa, que aconteceu nos semestres 
2019-2 e 2020.1, realizou revisão bibliográfica e aplicação de questionários, 
cujas respostas foram submetidas à análise de discurso do tipo categorial. Como 
resultado, verificou-se que os docentes reconhecem a importância da 
criatividade para o projeto e realizam práticas para estimulá-la, mas ainda 
recorrem a métodos/técnicas tradicionais, sendo necessário maior diversificação 
de práticas nesse campo. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Criatividade. Docente. Arquitetura. Projeto. 

TITLE: The role of creativity inside architectural design: an investigation from the 

teacher's perspective 

Abstract 

In the last decades the interest for the teaching-creativity connection has been 
grown. In this sense, this study investigated the role of creativity on architectural 
design from the teacher’s point of view, in order to understand the perception of 
these professionals about the theme and how it is studied inside architecture and 
urban planning schools. The research, which happenned between the 2019’s 
second semester and the 2020’s first semester, was based on literature review 
and questionnaires application, whose answers were submitted to categorial 
speach analysis. As results, it was verified that the teachers recognize the 
importance of creativity for the architectural designs, also that they perform 
practices to stimulate creativity, however they still use traditional 
methods/technics, being necessary larger diversification of practices in this field. 
 
Keywords: Keywods: Creativity. Teacher. Architecture. Architectural Design. 
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TÍTULO: O Exame Nacional do Ensino Médio e a história e cultura da África e 

dos afro-brasileiros - Segunda etapa 

Resumo 

A presente pesquisa surge com a necessidade de se estudar a aplicabilidade da 
Lei de nº 10.639/2003 a partir das questões do Exame Nacional do Ensino Médio. 
Para tal, utilizamos a metodologia da Análise de Conteúdo, proposta por 
Laurence Bardin, analisando os conteúdos, centralidades, categorias, fontes e 
Taxonomia de Bloom das questões do ENEM de 1998 à 2019. Para a delimitação 
da categoria das questões foi utilizado como referência as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, documento produzido pelo 
Movimento Negro brasileiro. Em todos esses anos de Exame, foram 41 questões 
identificadas como conteúdo de História da África e dos Afro-Brasileiros e destas 
24 foram categorizadas como atualizadas e 17 como desatualizadas. Com os 
dados analisados, foi possível constatar que a maioria das questões do ENEM 
estão abordando a História da África e consequentemente auxiliando a 
aplicabilidade da lei, com uma abordagem atualizada, seguindo o documento 
que referencia a legislação do ensino de História, mas ainda há um grande 
número de questões que abordaram o tema da história da África de maneira 
tradicional e conservador. 
 
Palavras-chave: Ensino de História; Exame Nacional do Ensino Médio; Lei 

10.639/03. 

TITLE: The Exame Nacional do Ensino Médio and the history and culture of Africa 

and Afro-Brazilians - 2nd Stage. 

Abstract 

This research arises with the need to study the applicability of Law No. 
10.639/2003 from the questions of the National High School Exam (Exame 
Nacional do Ensino Médio - ENEM). To this end, we used the Content Analysis 
methodology, proposed by Laurence Bardin, analyzing the contents, centralities, 
categories, sources and Bloom's Taxonomy of the ENEM questions from 1998 to 
2019. For delimiting the category of questions, the following National Curriculum 
Guidelines for the Education of Ethnic-Racial Relations and for the Teaching of 
Afro-Brazilian and African History and Culture, a document produced by the 
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Brazilian Black Movement. In all these years of Examination, 41 questions were 
identified as African History and Afro-Brazilians content and of these 24 were 
categorized as updated and 17 as outdated. With the data analyzed, it was 
possible to verify that most of the issues of ENEM are addressing the History of 
Africa and consequently assisting the applicability of the law, with an updated 
approach, following the document that references the legislation of history 
teaching, but there is still a large number of issues that addressed the theme of 
African history in a traditional and conservative way. 
 
Keywords: History Teaching; Exame Nacional do Ensino Médio; Law 10.639/03. 
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TÍTULO: APONTAMENTOS SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA E A HISTÓRIA 

LOCAL: A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO E REFLEXÃO 

SOBRE O CONHECIMENTO HISTÓRICO 

Resumo 

Durante bastante tempo a História Local foi percebida como um campo 
marginal/marginalizado da pesquisa histórica pelos historiadores de formação, 
abrindo espaço para figurar nas discussões dos círculos acadêmicos há menos 
de 50 anos; de forma análoga, a historiografia dos pequenos espaços vem 
ganhando cada vez mais terreno nas discussões acerca do ensino de História 
sem, contudo, estar posicionada ao centro das metodologias e abordagens 
teóricas utilizadas por professores e professoras em sala de aula. O texto que 
ora segue é resultado de uma investigação introdutória que visa contribuir com 
as discussões sobre a maneira como o ensino de História Local é tratado por 
documentos que versam sobre a elaboração de currículos para o ensino de 
História na Educação Básica, demonstrando as possibilidades que esse campo 
pode encerrar no que concerne à valorização do conhecimento histórico por 
parte dos alunos e na elaboração de ferramentas que facilitem a mediação de 
tal conhecimento por parte do professor através da relação entre a História e a 
memória. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. História Local. Memória. 

TITLE: NOTES ON HISTORY TEACHING AND LOCAL HISTORY: THE 

CLASSROOM AS A SPACE FOR PRODUCTION AND REFLECTION ON 

HISTORICAL KNOWLEDGE 

Abstract 

 

For a long time, Local History was perceived as a marginal field of historical 
research by historians, opening space to figure in the discussions of academic 
circles for less than 50 years. Similarly, the historiography of small spaces has 
been gaining more and more ground in discussions about the teaching of History 
without, however, being positioned at the center of the methodologies and 
theoretical approaches used by teachers in the classroom. This text is the result 
of an introductory investigation that aims to contribute to the discussions on the 
way in which the teaching of Local History is treated by documents that deal with 
the development of curricula for the teaching of History in Basic Education, 
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demonstrating the possibilities that this field may contain regarding the 
valorization of historical knowledge on the part of students and in the 
development of tools that facilitate the mediation of such knowledge by the 
teacher through the relationship between history and memory. 

 
 
Keywords: History teaching. Local History. Memory. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de Instrumentos Digitais de Coleta de Dados para 

Avaliação em Museus 

Resumo 

Museus buscam estabelecer comunicações eficientes e eficazes com seus 
públicos. A pesquisa de público precisa fazer parte do cotidiano dos museus e 
não apenas em atividades esporádicas, pois seus públicos estão em constante 
evolução. Amaral (2019) projetou um software para coletar dados sobre o perfil 
dos públicos que visitam o Museu Câmara Cascudo e facilitar a condução 
contínua da pesquisa de público nesse museu. Como continuidade, este trabalho 
apresenta o desenvolvimento deste software e sua avaliação com a participação 
de visitantes do museu dentro do setor expositivo. Buscou-se desenvolver um 
software flexível para uso em diferentes dispositivos, de fácil atualização das 
questões de pesquisa e com resultados salvos para facilitar diferentes análises 
futuras. O software foi avaliado por um teste de usabilidade que analisou a 
conclusão da coleta de dados, o tempo necessário, dúvidas e desconfortos dos 
visitantes em relação às perguntas. Todos os 11 participantes conseguiram 
completar a tarefa com sucesso em média de 3 minutos. Alguns participantes 
enfrentaram dificuldades relacionadas com a familiaridade com a tecnologia que 
facilmente foram superadas, sem impacto significativo para a experiência do 
visitante. Este software demonstrou ser uma ferramenta com potencial para 
apoiar a pesquisa de públicos no museu de forma contínua. 
 
Palavras-chave: museu. pesquisa de público. avaliação de software. 

TITLE: Software for Audience Research at the Câmara Cascudo Museum 

Abstract 

Museums seek to establish efficient and effective communications with their 
different publics. Audience survey needs to be part of museums daily life and not 
just sporadic activities, because their audiences are constantly evolving. Amaral 
(2019) designed a software to collect data about visitors’ profile of the Câmara 
Cascudo Museum and facilitate continuous audience survey execution in this 
museum. As a continuity, this work presents the development of this software 
and its evaluation with the participation of museum visitors within the exhibition 
sector. The developed software is flexible for use on different devices, with easy 
updating of survey questions, and with saved results to facilitate different future 
analyzes. The software was evaluated with a usability test that analyzed 
completion of data collection, time required, visitors’ doubts and discomforts 
regarding questions. All of participants successfully completed the task in 3 
minutes on average. Some participants faced difficulties related to familiarity with 
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technology that were easily overcome, with no significant impact on the visitor's 
experience. The software was validated as a tool with potential to support 
continuously audience survey at the Câmara Cascudo Museum. 
 
Keywords: museum. audience research. software evaluation. 
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TÍTULO: “COUSAS VELHAS”: VICENTE DE LEMOS E A ESCRITA DA 

HISTÓRIA NOS JORNAIS DE NATAL NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Resumo 

Durante a Primeira República, houve a emergência de diversos grupos, e com 
isso a construção de diferentes Culturas Políticas republicanas. No Rio Grande 
do Norte vários intelectuais atuaram no processo de construção de uma imagem 
atinente ao estado em perspectiva republicana. Um caso elucidativo sobre essa 
questão é utilização de crônicas, como na coluna “Cousas Velhas” (1902) 
escritas pelo desembargador e sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte (IHGRN), Vicente Simões Pereira de Lemos. Em suas 
crônicas é possível perceber um projeto de futuro, com a busca de construção 
de uma leitura homogeneizante de passado, tal cultura política construída pela 
Oligarquia Maranhão e seus apoiadores que também estavam presentes no 
IHGRN. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho foi analisar as crônicas 
de Vicente de Lemos. Com isso, a pesquisa foi pautada em uma vasta 
documentação, como crônicas, notícias de jornais, Relatório de Presidente da 
Província, Almanaques, Relatório para o presidente da República, Anais do 
Congresso Nacional e as Revistas do IHGRN, que foram consultados por meio 
dos arquivos onlines da Hemeroteca da Biblioteca Nacional e do Laboratório de 
Imagens da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LABIM). 
 
Palavras-chave: Historiografia norte-rio-grandense; Vicente de Lemos; Cousas 

Velhas. 

TITLE: “COUSAS VELHAS”: Vicente de Lemos and the writing of History of Natal 

newspapers in the First Republic 

Abstract 

During the First Republic, several groups emerged, and with that the construction 
of different Republican Political Cultures. In Rio Grande do Norte several 
intellectuals acted in the process of building an image related to the state in a 
republican perspective. An illuminating case on this issue is the use of chronicles, 
as in the column “Cousas Velhas” (1902) written by the judge and founding 
partner of the Historical and Geographic Institute of Rio Grande do Norte 
(IHGRN), Vicente Simões Pereira de Lemos. In his chronicles it is possible to 
perceive a project for the future, with the search to build a homogenizing reading 
of the past, such a political culture built by Oligarquia Maranhão and its 
supporters who were also present at the IHGRN. Thus, the main objective of this 
work was to analyze the chronicles of Vicente de Lemos. As a result, the research 
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was based on extensive documentation, such as chronicles, news from 
newspapers, Report of the President of the Province, Almanacs, Report to the 
President of the Republic, Annals of the National Congress and the IHGRN 
Magazines, which were consulted through the online archives of the National 
Library and Image Lab of the Federal University of Rio Grande do Norte (LABIM). 
 
Keywords: Historiography north-rio-grandense; Vicente de Lemos; Cousas 

Velhas. 
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TÍTULO: Vivências pedagógicas de professores: estudo sobre a dimensão 

subjetiva do processo de escolarização de adolescentes 

Resumo 

O conceito de significação na história epistemológica das ideias vigotskianas foi 
construído mediante seu esforço sistemático em explicar a especificidade da 
condição humana. Sob este princípio, fez-se necessário o vínculo analítico entre 
os meios construídos e internalizados pelo ser humano para o desenvolvimento 
de seu psiquismo. Esta sistematização interpretativa se consumou na 
elaboração da teoria Sócio-Histórica. Teoria em que o indivíduo é constituído e 
mediado pela historicidade, ou seja, pelos fatores que o homem construiu no 
decorrer de sua existência. Utilizando esta tese como fundamento teórico, este 
trabalho se objetivou em apreender os postulados seguintes: 1) Identificar os 
sentidos e significados constituídos por professores do ensino fundamental e/ou 
do ensino médio sobre a escolarização de adolescentes; 2) Refletir sobre as 
significações constituídas por professores de adolescentes em relação ao poder 
de agir no cotidiano da escola pública. 
 
Palavras-chave: Dimensão subjetiva; Adolescência; Escolarização 

TITLE: Pedagogical experiences of teachers: study on the subjective dimension 

of the adolescents' schooling process 

Abstract 

The concept of signification in the epistemological history of Vigotskian ideas was 
constructed through his systematic effort to explain the specificity of the human 
condition. Under this principle, the analytical link between the means constructed 
and internalized by the human being was necessary to understand the 
development of his psyche. This interpretive systematization was consummated 
in the elaboration of the Socio-Historical theory. Theory in which the individual is 
constituted and mediated by historicity, that is, by the factors that man has built 
during his existence. Using this thesis as a theoretical foundation, this work aimed 
to apprehend the following postulates: 1) Identify the senses and meanings 
constituted by elementary and / or high school teachers on the schooling of 
adolescents; 2) Reflect on the meanings constituted by adolescent's teachers in 
relation to the power to act in the public school routine. 
 
Keywords: Subjective dimension; Adolescence; Schooling 
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TÍTULO: Análise das provas de Química e dos relatórios de cursos para o 

ENADE 2017 

Resumo 

Este relatório apresenta um esboço do que é o projeto de título “Análise das 
provas de Química e dos relatórios de cursos para o ENADE 2017“ e os 
resultados das atividades realizadas como bolsista do projeto aprovado pelo 
Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN com alusão ao ENADE 2017, que busca 
responder duas perguntas: as questões do desse exame com relação ao 
conhecimento específico refletem as mudanças nas estruturas curriculares dos 
cursos? e que elementos orientadores a análise das questões do ENADE 2017, 
dos relatórios e das estruturas curriculares podem subsidiar um olhar aos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos em termos de operações cognitivas de alta 
ordem e, consequentemente, uma melhor formação profissional? Para 
responder a essas questões, o presente trabalho apresenta como objetivo: 
organizar as questões do ENADE 2017 a partir de um quadro orientador de 
habilidades, competências, operações cognitivas e conhecimentos específicos 
no campo disciplinar, classificar o nível de dificuldade exigido nas questões do 
ENADE 2017 em termos de operações cognitivas e realizar análise comparativa 
em termos de desenvolvimento das habilidades cognitivas exigidas nas questões 
do ENADE 2017 com as mudanças nas estruturas curriculares da UFRN, 
relacionando essas mudanças, o desempenho acadêmico, a infraestrutura e o 
corpo docente constitui o objeto de estudo desta pesquisa, de acordo com os 
objetivos traçados inicialmente, envolvendo os dados da Universidade Federal 
do Rio Grande do Nort 
 
Palavras-chave: ENADE 2017, Licenciatura em Química, Análise das questões 

TITLE: Analysis of Chemistry tests and course reports for ENADE 2017 

Abstract 

This report presents an outline of what is the title project “Analysis of Chemistry 
tests and course reports for ENADE 2017“ and the results of the activities carried 
out as a scholarship holder of the project approved by the UFRN Research 
Scholarship Notice with reference to the ENADE 2017, which seeks to answer 
two questions: do the questions in this exam in relation to specific knowledge 
reflect changes in the curricular structures of the courses? and what guiding 
elements can the analysis of ENADE 2017 questions, reports and curricular 
structures support a look at the Pedagogical Projects of the Courses in terms of 
high-order cognitive operations and, consequently, better professional training? 
To answer these questions, the present paper aims to: organize the questions of 
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ENADE 2017 from a framework of skills, competences, cognitive operations and 
specific knowledge in the disciplinary field, classify the level of difficulty required 
in the questions of ENADE 2017 in terms of cognitive operations and perform 
comparative analysis in terms of developing the cognitive skills required in the 
questions of ENADE 2017 with the changes in the curricular structures of UFRN, 
relating these changes, academic performance, infrastructure and the faculty 
constitutes the object of study of this research, according to the objectives 
outlined initially, involving data from the Federal University of Rio Grande do 
Norte aiming to verify the students' knowledge about the syllabus contents. 
 
Keywords: ENADE 2017, Degree in Chemistry, Analysis of issues 
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TÍTULO: PRODUÇÕES DISCURSIVAS CONTRÁRIAS AOS DIREITOS 

HUMANOS EM AMBIENTES VIRTUAIS: UM EXAME DE REGULARIDADES 

LIGADAS À QUESTÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL 

Resumo 

A discussão sobre a temática dos Direitos Humanos, na realidade brasileira, vem 
sendo marcada por tensões e conflitos, agravando-se com a chegada ao poder 
de um grupo político com forte viés autoritário, declaradamente contrário às 
pautas sociais, principalmente quando relacionadas a minorias políticas. O 
presente trabalho, nesse sentido, tem como objetivo investigar a configuração 
dos discursos contrários aos Direitos Humanos em textos relacionados com a 
diversidade sexual e que circulam em ambientes virtuais. O corpus, com o qual 
trabalhamos, é constituído de 150 produções discursivas extraídas de 
comentários em portais de informação e de comentários em redes sociais 
digitais, como o Facebook e o Twitter. Privilegiou-se, para isso, um corte 
temporal compreendido entre os anos de 2016 e 2019, período esse relacionado 
ao avanço de discursos de ódio e de fake news. Em relação aos pressupostos 
teórico-metodológicos, que conduzirão esta análise, recorremos, de um lado, à 
Semiótica Discursiva e, de outro, aos estudos da argumentação. Os resultados 
provenientes deste estudo demostram uma organização narrativa em torno do 
processo de sanção, por meio do qual o destinador-julgador sanciona 
cognitivamente o outro, entendido como antissujeito. Nesse sentido, não raro, 
encontramos isotopias não humanas usadas para desqualificar o diferente. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Diversidade Sexual; Semiótica; 

Argumentação. 

TITLE: Discursive productions contrary to Human Rights in virtual environments: 

An examination of regularities associated with the issue of sexual diversity 

Abstract 

The discussion about the thematic of Human Rights, in the Brazillian reality, has 
been marked by tensions and conflicts, worsening with the coming to power of a 
political group with a strong authoritarian bias, declaredly contrary to social 
agendas, especially when related to political minorities. The present work, in this 
sense, aims to investigate the configuration of discourses contrary to Human 
Rights in texts related to sexual diversity and circulating in virtual environments. 
The corpus, with which we work, consists of 150 discursive productions extracted 
from comments on information portals and comments on digital social networks, 
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such as Facebook and Twitter. For this purpose, a time cut between 2016 and 
2019 was privileged, a period related to the advance of hate speech and fakes 
news. Regarding the theoretical and methodological assumptions that will lead 
this analysis, we resort, on the one hand, to Discursive Semiotics and, on the 
other, to studies of argumentation. The results from this study demonstrate a 
narrative organization around the sanction process, through which the recipient-
judge cognitively sanctions the other, understood as anti-subject.In this sense, it 
is not uncommon to find non-human isotopies used to disqualify the different. 
 
Keywords: Human Rights; Sexual Diversity; Semiotics; Argumentation. 
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TÍTULO: O retirante como objeto de análise na iconografia da seca do Nordeste 

Resumo 

A severidade e rapidez das secas que afetam o sertão tem entre as figuras de 
destaque o chamado retirante, por vezes também designado flagelado da seca, 
por ser geralmente o elemento mais fragilizado na hierarquia social e aquele 
que mais depressa é afetado pela ausência prolongada de chuvas na região. A 
nossa proposta integrou um projeto mais abrangente sobre a memória da seca 
na qual a condição de retirante é elemento central de análise a partir de várias 
fontes de informação. Neste caso, recorremos igualmente à literatura 
regionalista identificando várias obras com relatos sobre o tema, no que 
também buscamos saber como a mídia estadual deu visibilidade ao retirante e 
que imagem acabou gerando da sua condição. Nesse sentido, na Hemeroteca 
Digital Brasileira buscamos o termo "retirante" notícias publicadas no  
 
Diário de Natal do Rio Grande do Norte dos anos 1939 a 1989. A pesquisa 
procurou  
 
dar visibilidade ao problema e recuperar histórica e socialmente essa figura para 
que se reconheça no momento do enfrentamento dos problemas climáticos. 

  

 
 
Palavras-chave: Seca, retirante, literatura regionalista, semiárido, mídia. 

TITLE: Retirante as an object of analysis in the iconography of drought in the 

Brazilian Northeastern hinterland 

Abstract 

This work integrated a project on the memory of drought in which the condition 
of withdrawal is a central element of analysis from various sources of 
information. The severity and speed of droughts that affect the hinterland have 
among the prominent figures the so-called &quot;retirante&quot;, sometimes also 
called the 
drought flagellate, as it is generally the most fragile element in the social 
hierarchy and the one that is most quickly affected by the prolonged absence 
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rainfall in the region. We analyzed the regionalist literature identifying several 
works with reports on the theme and we also sought to know how the state 
media gave visibility to the retiree and what image he ended up generating from 
his condition. In this sense, in the Hemeroteca Digital Brasileira we search for 
the &quot;retirante&quot; term in news published of the Diário de Natal, Rio 
Grande do 
Norte, from the years 1939 to 1989. The research sought to give visibility to 
the problem  
 
and to recover this figure historically and socially so that it is recognized at the 
moment  
 
coping with climate problems. 

  

 
 
Keywords: Drought. Retirante. Regionalist Literature. Semiarid. Media. 
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TÍTULO: A construção de sentidos de violência contra a mulher na narrativa em 

quadrinhos "Mas ele diz que me ama" 

Resumo 

Este relatório averigua a construção de sentidos na narrativa em quadrinhos 
“Mas ele diz que me ama” (PENFOLD, 2006), partindo da perspectiva Ecológica 
da Linguística Cognitiva. À vista disso, baseamo-nos nas noções de frame 
(DUQUE, 2015, 2017) e metáfora conceptual e situada (VEREZA, 2017) como 
referencial para esta pesquisa, que é de natureza básica, de teor qualitativo e 
descritivo. Quanto aos aspectos metodológicos, adotamos como ferramenta o 
modelo de análise de frame (DUQUE, 2015). Desse modo, foram observados no 
corpus itens linguísticos (verbais e não verbais) relacionados a PESO, 
ENTULHO, AFUNDAR, QUEDA, MANIPULAÇÃO e JORNADA auxiliando na 
construção da conceptualização subjacente no que tange à violência contra a 
mulher, e descobrimos diversas metáforas sobre RELACIONAMENTO 
ABUSIVO. Em síntese, buscamos fomentar que mecanismos cognitivos (frame 
e metáfora) são ferramentas auxiliadoras no processo discursivo e que a 
metáfora direciona pontos de vista no discurso. Não obstante, este relatório 
contribui para além do âmbito acadêmico, como também a sociedade, alertando 
mulheres que se identifiquem com esse tipo padronizado de relação. 
 
Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Frame. Metáfora. Relacionamento 

Abusivo. 

TITLE: THE MEANING CONSTRUCTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN 

COMICS “BUT HE SAYS HE LOVES ME: GRAPHIC NOVEL OF A VIOLENT 

RELATIONSHIP” 

Abstract 

This report investigates the construction of the meanings in comics “But he says 
he loves me” (PENFOLD, 2006), starting from the Ecological perspective of 
Cognitive Linguistics. In view of this, we are based on the notions of frame 
(DUQUE, 2015, 2017) and conceptual and situated metaphor (VEREZA, 2017), 
in addition to nature being basic, with qualitative and descriptive content. As for 
methodological aspects, we adopted the frame analysis model as a tool (DUQUE, 
2015). In this way, linguistic items (verbal and non-verbal) such as WEIGHT, 
RUBBLE, SINKING, FALLING, MANIPULATION and JOURNEY were observed 
and extracted from the corpus, helping to construct underlying conceptualization 
regarding violence against women, and we found several metaphors about of 
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ABUSIVE RELATIONSHIP. In summary, we seek to promote that cognitive 
mechanisms (frame and metaphor) are auxiliary tools in the discursive process 
and argue that metaphors orientates points of view in discourse. Nevertheless, 
we contribute beyond the academic sphere, as well as society, alerting women 
who identify with this standardized type of relationship. 
 
Keywords: Cognitive Linguistics. Frame. Metaphor. Abusive Relationship. 
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TÍTULO: Urbanização no/do Nordeste: a geografia dos centros regionais 

Resumo 

Estudos sobre a configuração territorial do Brasil na perspectiva da urbanização 
são relevantes tendo em vista que a população brasileira tornou-se 
predominantemente urbana e foram intensificadas relações sociais e espaciais 
no contexto da globalização, de modo que algumas cidades se destacam como 
centros regionais. Neste trabalho buscou-se compreender a geografia dos 
centros regionais, a partir das regionalizações adotadas pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia Estatística – IBGE, quais sejam: Regiões de Influência das Cidades 
– REGIC, de 2007, e Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas 
Imediatas e Regiões Geográficas Intermediarias, de 2017. Nesta perspectiva, 
identificou-se os critérios e a classificação adotados por cada proposição e 
produziu-se representações cartográficas que possibilitaram realizar uma 
análise comparativa. Com isso, pode-se concluir que, embora sejam 
regionalizações oficiais, estas apresentam critérios diferenciados e, por 
conseguinte, geram recortes e representações espaciais também diferentes. 
 
Palavras-chave: Cidade. Urbanização. Centralidade. Centro regional. Nordeste. 

TITLE: Urbanization in/of the Northeast: the geography of the regional centers 

Abstract 

Studies about the territorial configuration of Brazil in perspective of urbanization 
are relevant in view of the fact that the Brazilian population has become 
predominantly urban and social and spatial relations have been intensified in the 
context of globalization, so that some cities stand out as regional centres. In this 
work we sougth to understand the geography of regional centers, based on the 
regionalizations adopted by the Brazilian Institute of Statistical Geography - 
IBGE: Regions of Influence of Cities - REGIC, of 2007, and Regional Division of 
Brazil into Immediate and Intermediate Geographical Regions, of 2017. In this 
perspective, the criteria and classification adopted for each proposition were 
identified and cartographic representations was produced that made it possible 
to perform a comparative analysis. With this, it can be concluded that, although 
they are official regionalizations, they present different criteria and, therefore, 
generate cutouts and spatial representations that are also different. 
 
Keywords: City. Urbanization. Centrality. Regional center. Northeast. 
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TÍTULO: VÍRUS OU SER VIVO? IMPLICAÇÕES DIDÁTICAS DA BASE 

ORIENTADORA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19 

Resumo 

 

Este estudo retrata a caracterização da base orientadora para se identificar os 
conceitos de ser vivo e vírus no ensino das ciências. Teve como objetivo 
investigar a base orientadora dos estudantes acerca do conceito de seres vivos 
e sua implicação sobre a compreensão da temática do vírus a partir do contexto 
da pandemia do Covid-19. Metodologicamente, fundamentou-se a partir do 
experimento didático- formativo com a aplicação da prova pedagógica, enquanto 
instrumento de coleta, e a elaboração de um sistema didático pautado no ensino 
desenvolvimental e na Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos 
Conceitos a fim de caracterizar o contexto didático para esse ensino. Enquanto 
resultados, constatou-se inicialmente uma orientação particularizada dos 
estudantes em relação a esses conceitos e as implicações dessas fragilidades 
no ensino das ciências, repercutidas no Coronavírus. Por fim, compreende-se a 
necessidade de mais pesquisas em relação à formação de conceitos e 
habilidades a fim de possibilitar uma aprendizagem consciente, independente e 
generalizada, que proporcione a aplicação dos conceitos na realidade inserida. 

 
 
Palavras-chave: Vírus. Base orientadora. Ser vivo. Ensino de ciências. Covid-19. 

TITLE: VIRUS OR LIVING BEING? DIDACTIC IMPLICATIONS OF THE 

GUIDING ACTIVITY IN CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 

This study portrays the characterization of the guiding basis for identifying the 
concepts of living beings and viruses in science education. It aimed to investigate 
the guiding basis of students about the concept of living beings and their 
implications for understanding the theme of the virus from the context of the 
Covid-19 pandemic. Methodologically, it was based on the didactic-formative 
experiment with the application of the pedagogical test, as a collection instrument, 
and the elaboration of a didactic system based on developmental teaching and 
the Theory of Planned Formation of Mental Actions and Concepts in order to 
characterize the didactic context for this teaching. As results, it was found initially 
a particular orientation of students in relation to these concepts and the 
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implications of these weaknesses in science teaching, reflected in the 
Coronavirus. Finally, it is understood the need for more research in relation to the 
formation of concepts and skills in order to enable a conscious, independent and 
generalized learning, which allows the application of the concepts in the inserted 
reality. 
 
Keywords: Virus. Guiding activity . Living being. Science teaching. Covid-19. 
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TÍTULO: A construção de sentidos de violência contra a mulher na narrativa em 

quadrinhos "Desconstruindo Una" 

Resumo 

Este relatório de pesquisa tem o objetivo de analisar o processo de construção 
de sentidos sobre a violência contra a mulher na narrativa gráfica 
“Desconstruindo Una” (UNA, 2016) partindo da abordagem cognitivo-ecológica 
da linguagem e da cognição. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica com 
teor qualitativo e descritivo. Para sua condução, foi realizada uma análise 
baseada na noção de frames (DUQUE, 2015; 2017), nas noções de metáfora 
conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 1980) e metáfora situada (VEREZA, 2013; 
2017) e nas concepções de Eisner (1985) e McCloud (2005) sobre a linguagem 
dos quadrinhos. Foi verificada na narrativa a presença de metáforas 
relacionadas aos conceitos de SILÊNCIO, REPUTAÇÃO, MORAL, ABUSADOR, 
FELICIDADE, TRISTEZA, EMOÇÃO e JORNADA. As construções metafóricas 
na novela gráfica permitem concluir que a violência contra a mulher é uma 
experiência multidimensional e sistêmica que afeta o bem estar físico, emocional 
e psicológico das vítimas, além de ser resultado de um processo cultural de 
banalização da misoginia refletido na mídia e na conduta social. Logo, a pesquisa 
contribui com os estudos de metáforas multimodais e traz contribuições acerca 
do crescente problema social da violência de gênero. 
 
Palavras-chave: Metáfora. Violência contra a mulher. Narrativa em quadrinhos. 

TITLE: Meanings construction of violence against women in graphic novel 

“Desconstruindo Una” 

Abstract 

This research report aims to analyze the process of meanings construction about 
violence against women in “Desconstruindo Una” (UNA, 2016) , a graphic novel, 
based on the cognitive-ecological approach to language and cognition. It is a 
basic research of qualitative and descriptive nature. An analysis was conducted 
based on the notion of frames (DUQUE, 2015; 2017), on the notions of 
conceptual metaphor (LAKOFF; JOHNSON, 1980) and situated metaphor 
(VEREZA, 2013; 2017) and on Eisner (1985 ) and McCloud’s (2005) conceptions 
on the language of comics. It was verified in the narrative the presence of 
metaphors related to the concepts of SILENCE, REPUTATION, MORAL, 
ABUSER, HAPPINESS, SADNESS, EMOTION and JOURNEY. The 
metaphorical constructions in the graphic novel allow us to conclude that violence 
against women is a multidimensional and systemic experience that affects the 
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physical, emotional and psychological well-being of the victims, in addition to 
being the result of a cultural process of banalization of misogyny, which is 
reflected in the media and in the social conduct. Therefore, the research 
contributes to the studies of multimodal metaphors and brings contributions about 
a growing social problem: gender violence. 
 
Keywords: Metaphor. Violence against women. Graphic novels. 
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TÍTULO: A TEORIA DE GALPERIN NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA 

EXPERIÊNCIA DIDÁTICO-FORMATIVA APLICADA AO CONCEITO DE DIA E 

DE NOITE 

Resumo 

Este trabalho traz um recorte de uma experiência didático-formativa aplicada ao 
ensino do conceito de dia e noite com uma turma do 5º ano do Ensino 
Fundamental – Anos iniciais. Tem como fundamento teórico a defesa de que a 
base orientadora se constitui uma estratégia da didática desenvolvimental que 
promove a assimilação de conceitos de forma consciente e autônoma. Nesse 
aspecto, estrutura-se em torno do conceito de orientação da ação, da Teoria da 
Atividade de Leontiev e da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e 
dos Conceitos de P. Ya. Galperin. O estudo se deu à luz do experimento didático-
formativo de Lev Vigostky e contou com a coleta de dados por meio da prova 
pedagógica e, ainda, de tarefas com o propósito de acompanhar o processo de 
ensino-aprendizagem dos estudantes. Os resultados apontam para a orientação 
da ação como uma possibilidade de controlar e avaliar o processo de 
aprendizagem, neste caso dentro do Ensino de Ciências, de forma a garantir 
uma aproximação ao que é desejado em torno de uma orientação estável e 
consciente por parte dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Base orientadora. Formação de Conceitos. 

TITLE: GALPERIN'S THEORY IN SCIENCE TEACHING: A DIDACTIC-

FORMATIVE EXPERIENCE APPLIED TO THE DAY AND NIGHT CONCEPT 

Abstract 

 

This work presents an excerpt from a didactic-formative experience applied to the 
teaching of the concept of day and night with a class of the 5th year of Elementary 
School - Early years. Its theoretical foundation is the defense that the guiding 
base is a developmental didactic strategy that promotes the assimilation of 
concepts in a conscious and autonomous way. In this respect, it is structured 
around the concept of action orientation, Leontiev's Activity Theory and the 
Planned Formation Theory of Mental Actions and P. Ya's Concepts. Galperin. 
The study took place in the light of the didactic-formative experiment by Vigostky 
and included the collection of data through the pedagogical test and, also, tasks 
with the purpose of accompanying the teaching-learning process of students. The 
results point to the orientation of the action as a possibility to control and evaluate 
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the learning process, in this case within the Teaching of Sciences, in order to 
guarantee an approximation to what is desired around a stable and conscious 
orientation by the students. 

 
 
Keywords: Science teaching. Guiding base. Concept Formation. 
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TÍTULO: Educação física escolar, tecnologias digitais e saúde: incursões 

exploratórias pela literatura 

Resumo 

 

Considerando a onipresença das tecnologias digitais atualmente e o massivo 
consumo destas por escolares, este estudo objetiva descrever e discutir os 
achados de uma revisão exploratória do conhecimento sobre a abordagem do 
tema saúde na Educação Física escolar que consideram os 
dispositivos/aplicativos tecnológicos. Trata-se de uma revisão não sistemática e 
investiga a literatura acadêmica da Educação Física considerando periódicos 
reconhecidamente relevantes que dialoguem diretamente com a educação. A 
busca centrou-se nos termos “escola”, “tecnologia” e “saúde”, sendo o diálogo 
na esfera escolar o principal critério de inclusão. Os achados apontam para 20 
publicações que foram organizadas em categorias temáticas: a) tecnologia e 
suas implicações pedagógicas; b) monitoramento e uso de dados, um debate 
ético e; c) jogos digitais e tecnologias móveis. Destacam-se discussões 
centradas nas implicações dos usos tecnológicos pelos professores no fazer 
pedagógicoe em suas formações, bem como o debate ético acerca do 
gerenciamento dos dados dos alunos obtidos durante as práticas corporais, além 
de aspectos vinculados à exibição de si, quantificação de si e gamificação da 
vida pelos alunos. 

 
 
Palavras-chave: Saúde; Tecnologia e educação; Educação física; Ensino. 

TITLE: Physical education, digital technologies and health: exploratory forays into 

the literature 

Abstract 

Considering the ubiquity of digital technologies today and the massive 
consumption of these by schoolchildren, this study aims to describe and discuss 
the findings of an exploratory review of knowledge on the approach to health in 
school Physical Education that consider technological devices / applications. It is 
a non-systematic review and investigates the academic literature of Physical 
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Education considering periodically relevant journals that dialogue directly with 
education. The search focused on the terms “school”, “technology” and “health”, 
with dialogue in the school sphere being the main inclusion criterion. The findings 
point to 20 publications that were organized into thematic categories: a) 
technology and its pedagogical implications; b) monitoring and use of data, an 
ethical debate and; c) digital games and mobile technologies. We highlight 
discussions centered on the implications of technological uses by teachers in 
pedagogical practice and in their training, as well as the ethical debate about the 
management of student data obtained during body practices, in addition to 
aspects related to self-display, self-quantification and gamification of life by 
students. 
 
Keywords: Health; Technology and education; Physical education; Teaching. 
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TÍTULO: A construção de sentidos de violência contra a mulher na narrativa em 

quadrinhos "O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen" 

Resumo 

Esse relatório apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação científica, 
que teve por objetivo analisar metáforas multimodais na narrativa em quadrinhos 
“O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen” a partir do 
referencial teórico da Linguística Cognitiva de base ecológica. A presente 
pesquisa é de natureza básica e de abordagem qualitativa. Como 
procedimentos, adotamos a pesquisa bibliográfica, em que as pesquisadoras 
também se configuram como leitoras. Através de leitura analítica, buscamos 
identificar metáforas multimodais (integração entre elementos verbais e visuais) 
e a construção de sentidos sobre a violência contra a mulher. Foi encontra uma 
metáfora situada multimodal, que, por sua vez, está associada a uma metáfora 
conceptual, cuja a compreensão está amplamente ancorada em nicho 
metafórico desenvolvido no texto. Esses resultados corroboram a literatura da 
área que preconiza a necessidade de frames online e offline para a construção 
de sentidos na leitura de um texto e, também, que uma metáfora situada associa-
se a uma metáfora conceptual, que a viabiliza. Ainda sobre os sentidos acerca 
de violência contra a mulher, identificamos que ele é posto no texto como 
constructo contínuo, e não discreto, de modo a, mesmo em um única metáfora, 
apresentar nuances e complexidade. 
 
Palavras-chave: Linguística Cognitiva Ecológica. Metáfora. Narrativa em 

Quadrinhos. 

TITLE: The construction of meaning about violence against women in the graphic 

novel "O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das mulheres no Iêmen" 

Abstract 

This report presents the scientific initiation research which analyzed multimodal 
metaphors in the comic narrative “O mundo de Aisha: a revolução silenciosa das 
mulheres no Iêmen”, based on theory of Ecological Cognitive Linguistics. This is 
a basic and qualitative research. we adopt bibliographic research, who 
researchers are also configured is a readers. Through analytical reading, we seek 
to identify multimodal methods (integration between verbal and visual elements) 
and the construction of meanings about violence against a woman. A “situated 
multimodal metaphor” was found, which in turn was anchored in a conceptual 
metaphor, whose understanding is largely anchored in the “metaphorical niche” 
developed in the text. These results corroborate the most current literature in the 
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area that advocates the existence of online frame and offline frame for the 
construction of meanings when reading a text. Also, the situated metaphor is 
anchored in a conceptual metaphor, that is why it is viable. Moreover about the 
meanings of violence against women, it is identified that violence is lay in the text 
as a continuous construction, not a discreet construction, so that, even in a single 
metaphor it is presents nuances and complexity. 
 
Keywords: Ecological Cognitive Linguistics. Metaphor. Graphic Novel. 
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TÍTULO: Sobrevoos de Eros na aula de Literatura: uma proposta humanizadora 

Resumo 

O ensino de Literatura é concebido, tradicionalmente, apartado do trabalho com 
o texto literário. Nessa perspectiva, a prática limitada por datas, períodos 
históricos e biografias rouba o espaço da experiência literária na sala de aula, 
ferindo o que reconhecemos como direito inalienável: o acesso à Literatura. 
Assim, esta pesquisa se propôs a estudar a metodologia de ensino por temática, 
buscando legitimar a presença do texto literário na escola. Com o amor como 
elemento central, o objetivo desse estudo foi analisar a presença desse 
sentimento nas literaturas de língua portuguesa e desenvolver, para fins práticos, 
três sequências didáticas. Nosso estudo é baseado na percepção do amor a 
partir de várias áreas do conhecimento: Psicanálise (GIKOVATE, 2006), 
Literatura (PAZ, 1994), História (ROUGEMONT, 1988), Sociologia (BAUMAN, 
2004) e Filosofia (NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996). Para produzir as 
sequências à luz de um ensino significativo, ancoramo-nos nas ideias de 
Candido (2004), Cosson (2018) e Sousa (2013). Como resultado, propomos três 
sequências didáticas para o ensino de Literatura no Ensino Médio, que buscam 
unir a subjetividade dos alunos a teorias estudadas e promover uma educação 
literária plena, capaz de não somente ser ponte de acesso ao texto literário, mas 
também ser uma via de humanização e de estímulo ao amor pela Literatura. 
 
Palavras-chave: Ensino de Literatura. Ensino por temática. Sequência didática. 

Amor. 

TITLE: Eros' overflies in class of Literature: a humanizing propose 

Abstract 

 

The teaching of Literature is traditionally concepted apart from the work with the 
literary text. From this perspective, the practice limited by dates, historical periods 
and biographies steals the space of the literary experience in classroom, hurting 
what we recognize as an inalienable right: the access to Literature. Therefore, 
this search proposed to study the methodology of teaching by themes, intending 
to legitimize the presence of literary texts at school. With love as the main 
element, the intention of this research was to analyse the presence of love in the 
Portuguese language literatures to develop three didactic sequences. Our study 
is based on the perception of love from various fields of knowledge: 
Psychoanalysis (GIKOVATE, 2006), Literature (PAZ, 1994), History 
(ROUGEMONT, 1988), Sociology (BAUMAN, 2004) and Philosophy 
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(NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996). To produce the didactic sequences 
according to a meaningful teaching, we anchored in the ideas of Candido (2004), 
Cosson (2018) and Sousa (2013). As result, we propose three didact sequences 
to High School teaching systems, that seek to join the student’s subjectivity to 
theories studied in class and promote a full literary education, able to be not only 
a bridge of access to the text, but also a way of humanizing the Literature and 
encouraging students to love it. 

 
 
Keywords: Teaching of Literature. Teaching by theme. Didactic sequence. Love. 
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TÍTULO: Relações étnico-raciais e o Livro Didático de História: uma análise das 

fichas de avaliação do PNLD (2003 – 2015) - Segunda etapa 

Resumo 

Encontrando-se como projeto da Iniciação Científica do CNPq e vinculado às 
produções acadêmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), este trabalho objetiva analisar como o PNLD- a partir das fichas 
utilizadas na avaliação das coleções – tem tratado os critérios referentes à 
história e cultura da África e dos afro-brasileiros entre os anos de 2003 e 2015. 
Para tanto, Foram analisadas 30% das fichas de coleções aprovadas pelo PNLD 
nos anos de 2010, 2011, 2013 e 2014, e especificamente os critérios 
“cumprimento da lei 10. 639/03” e “ações positivas à cidadania e ao convívio 
social”. Utilizando como método a análise de conteúdo, partimos dos argumentos 
presentes nas fichas avaliativas. Conclui-se, portanto, de acordo com os 
argumentos analisados, a inserção do negro e do índio no livro didático ainda 
como problemáticas, visto que revelam-se principalmente em narrativas 
eurocêntricas. Desse modo, se configuram para o negro e para o índio os papéis 
secundários da História, frequentemente generalistas e estereotipados, 
desconformidade com o que é exigido pela política pública. Apesar dos avanços 
ainda é necessário refletir no teor eurocêntrico percebido nas produções e o 
motivo para que esse aspecto não seja condenável na avaliação. 
 
Palavras-chave: Lei 10.639/03; Programa Nacional do Livro Didático; Ensino de 

História 

TITLE: Ethnic-racial relations and the History Textbook: an analysis of the PNLD 

evaluation forms (2003 - 2015) - Second phase 

Abstract 

Finding itself as a CNPq Scientific Initiation project and linked to the academic 
productions of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), this work 
aims to analyze how the PNLD - from the files used in the evaluation of the 
collections - has treated the criteria to the history and culture of Africa and Afro-
Brazilians between 2003 and 2015. For that purpose, 30% of the collection files 
approved by the PNLD in the years 2010, 2011, 2013 and 2014 were analyzed, 
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and specifically the criteria “compliance of law 10. 639/03 ”and“ positive actions 
to citizenship and social interaction ”. Using content analysis as a method, we 
start from the arguments present in the evaluation forms. It is concluded, 
therefore, according to the analyzed arguments, the insertion of the black and the 
Indian in the textbook still as problematic, since they are revealed mainly in 
Eurocentric narratives. In this way, secondary roles in history are configured for 
blacks and Indians, often generalist and stereotyped, which does not conform to 
what is required by public policy. Despite the advances, it is still necessary to 
reflect on the Eurocentric content perceived in the productions and the reason 
why this aspect is not reprehensible in the evaluation. 
 
Keywords: Law 10.639/03; National Textbook Program; History teaching. 
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TÍTULO: A presença de Michel Foucault na produção científica nacional da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação 

Resumo 

 

Michel Foucault é um dos mais importantes autores das Ciências Sociais e 
Humanas (CSH), responsável por uma diversidade de publicações. A 
Biblioteconomia e a Ciência da Informação inserem-se no rol das CSH, 
apropriando-se das correntes de pensamento produzidos pelas ciências. Deste 
modo, a partir de um estudo bibliométrico o objetivo desta pesquisa é mapear a 
presença de Michel Foucault na produção científica nacional da Biblioteconomia 
e Ciência da Informação. Para tanto, foi selecionada a Base de Dados de 
Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI). A coleta de dados foi 
empreendida em janeiro de 2020, de modo que a cobertura da pesquisa fosse 
de 1972 a 2019, sendo realizada a partir da consulta dos termos “Foucault” e 
“Michel Foucault”. Foi observado a partir da sistematização dos 128 artigos 
selecionados: ano de publicação, autoria, periódico, palavras-chaves, temáticas 
dos artigos e análise das citações. Foram citadas 362 obras de Michel Foucault, 
entre livros, capítulos de livros e artigos. Percebemos que Foucault é um 
referencial teórico-metodológico para a Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, estando presente desde a década de 1990 no cenário nacional, 
sobretudo com a “Arqueologia do saber”. Os resultados apontaram também uma 
concentração das citações em artigos associados aos “Estudos Históricos e 
Epistemológicos da Ciência da Informação”, “Informação, Educação e Trabalho” 
e “Organização e Representação do conhecimento”. 

 
 
Palavras-chave: Epistemologia. CHS. Bibliometria. Michel Foucault. 

TITLE: Michel Foucault's presence in the national scientific production of Library 

and Information Science 

Abstract 
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Michel Foucault is one of the most important authors of Social and Human 
Sciences (SHS), responsible for a diversity of publications. Librarianship and 
Information Science are included in the list of SHS, appropriating the currents of 
thought produced by the sciences. Thus, from a bibliometric study, the objective 
of this research is to map the presence of Michel Foucault in the national scientific 
production of Librarianship and Information Science. To this end, the database of 
brazilian publications in Information Science (BRAPCI) was selected. Data 
collection was undertaken in January 2020, so that the research coverage was 
from 1972 to 2019, being carried out by consulting the terms “Foucault” and 
“Michel Foucault”. It was observed from the systematization of the 128 selected 
articles: year of publication, authorship, periodical, keywords, themes of articles 
and analysis of citations. 362 works by Michel Foucault were cited, including 
books, book chapters and articles. We realize that Foucault is a theoretical-
methodological framework for Librarianship and Information Science, having 
been present since the 1990s on the national scene, especially with the 
“Archeology of knowledge”. The results also pointed to a concentration of 
citations in articles associated with the “Historical and Epistemological Studies of 
Information Science”, “Information, Education and Work” and "Knowledge 
Organization and Representation”. 

 
 
Keywords: Epistemology. SHS. Bibliometrics. Michel Foucault. 
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TÍTULO: Direito básico do consumidor à informação no comércio eletrônico 

(marketplace) 

Resumo 

O presente trabalho tem como eixo temático principal o direito do consumidor à 
informação. Dentro dessa linha de abordagem, serão abordadas questões 
refentes ao comércio eletrônico, em especial nas plataformas de Marketplace. 
Nesse contexto, observam-se algumas problemáticas no que diz respeito ao 
conteúdo da informação transpassada ou, ainda, ao descumprimento total da 
obrigação de informação, que se faz imprescindível aos consumidores nas 
relações comerciais no geral. Nota-se que essa forma de comércio eletrônico é 
cada vez mais comum no meio social hodierno, entretanto, tem-se que a 
disponibilização das informações mais imprescindíveis sobre os produtos e 
serviços ainda é insatisfatória, corroborando para a proliferação de práticas 
abusivas e dúvidas da parte consumidora a respeito dos objetos dessa relação 
de consumo. Ademais, o objetivo principal do referido trabalho se perfaz na 
premissa de identificação de parâmetros mínimos que traduzam as informações 
tidas como essenciais para o consumidor dentro das plataformas de 
Marketplace. Assim, a metodologia utilizada será hipotético-dedutiva, qualitativa 
e com um viés descritivo acerca do modal temático citado. Por fim, conclui-se 
que a legislação brasileira consagra o direito à informação como sendo um direito 
básico do consumidor, exposto no art. 6°, inciso III do Código de Defesa do 
Consumidor, o qual traz a necessidade de especificações claras e 
adequadas sobre as características mais importantes dos produtos e serviços. 
 
Palavras-chave: Direito à informação. Comércio eletrônico. Marketplace. 

TITLE: Basic consumer right to information in electronic commerce (Marketplace) 

Abstract 

The main theme of this paper is the consumer's right to information. Within this 
line of approach, issues related to electronic commerce will be addressed, 
especially on Marketplace platforms, within the scope of the study of consumer 
relations law. In this context, there are some problems with regard to the content 
of the information transferred or, even, the total non-compliance with the 
information obligation, which is essential for consumers in commercial relations 
in general. It is noted that this form of electronic commerce is increasingly 
common in today's social environment, however, it has been found that the 
provision of the most essential information about products and services is still 
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unsatisfactory, corroborating the proliferation of abusive practices and doubts of 
the consumer part regarding the objects of this consumption relationship. 
Furthermore, the main objective of this work is based on the premise of identifying 
minimum parameters that translate the information considered essential for the 
consumer within the Marketplace platforms. Thus, the methodology used will be 
hypothetical-deductive, qualitative and with a descriptive bias about the thematic 
modal mentioned. Finally, it is concluded that the Brazilian legislation enshrines 
the right to information as being a basic consumer right, set out in art. 6, item III 
of the Consumer Protection Code, which brings the need for clear and adequate 
specifications on the most important characteristics of products. 
 
Keywords: Right to information. E-commerce. Marketplace. 
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TÍTULO: Plano 4: Literatura brasileira contemporânea e memória, uma análise 

preliminar: os prêmios literários entre 2013-2015 

Resumo 

Tal como entende Candido (2006), a literatura está intrinsecamente ligada à 
sociedade, sendo dela uma intérprete. Neste trabalho, buscamos investigar o 
dispositivo da memória na literatura brasileira contemporânea a partir dos 
romances Quarenta dias (2014), de Maria Valéria Rezende; Caderno de um 
ausente (2017), de João Anzanello Carrascoza; e Os piores dias de minha vida 
foram todos (2014), de Evandro Affonso Ferreira, à luz das contribuições 
teóricas, no que tangem a memória, de Pollack (1989), Halbwachs (2004) e 
Gagnebin (2006). A hipótese é de que a presença constante do recurso 
memorialístico revela uma literatura brasileira que, ao invés de aludir ao tão 
falado “país do futuro”, carrega um passado violento e não resolvido. Assim, 
analisando política e esteticamente as obras literárias supracitadas, é possível 
verificar que a memória, além de ser uma constante, traz consigo outros temas 
que não à toa se relacionam com a história do país, como morte, perda, violência 
e esquecimento. 
 
Palavras-chave: Literatura brasileira contemporânea. Sociedade. Memória. 

Violência. 

TITLE: REMEMBER TO RESIST: an analysis of memory in the novels Quarenta 

dias; Caderno de um ausente; and Os piores dias de minha vida foram todos 

Abstract 

As Candido (2006) understands, literature is intrinsically linked to society, being 
an interpreter of it. In this work, we seek to investigate the device of memory in 
contemporary Brazilian literature based on the novels Quarenta dias (2014), by 
Maria Valéria Rezende; Caderno de um ausente (2017), by João Anzanello 
Carrascoza; and Os piores dias de minha vida foram todos (2014), by Evandro 
Affonso Ferreira, in the light of the theoretical contributions, in what pertains to 
memory, by Pollack (1989), Halbwachs (2004) and Gagnebin (2006). The 
hypothesis is that the constant presence of the memorial resource reveals a 
Brazilian literature that, instead of alluding to the so-called “country of the future”, 
carries a violent and unresolved past. Thus, analyzing the aforementioned literary 
works politically and aesthetically, it is possible to verify that the memory, besides 
being a constant, brings with it other themes that are not for nothing related to 
the country's history, such as death, loss, violence and oblivion. 
 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1950 

 

Keywords: Contemporary Brazilian literature. Society. Memory. Violence. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1951 

 

CÓDIGO: HS0121 

AUTOR: DANIELLE CHRISTIANNE PEREIRA DE SOUZA 

ORIENTADOR: WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: Estudo e construção dos dados, informações e interpretação do ethos 

da comunidade escolar e local da Escola Municipal Djalma Maranhão 

Resumo 

   

  O presente relatório têm como objetivo identificar o ethos que compõe a Escola 
Municipal Djalma Maranhão através da identificação dos alunos, relação de 
influências exercidas pela relação escola-comunidade e como a Pandemia do 
Covid-19 interferiu na dinâmica e relacionamento escolar em 2020. Fato que 
corrobora e vai ao encontro com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). 

 

  Ethos pode ser caracterizado como o caráter moral e é usado para descrever 
hábitos, costumes e traços comportamentais de um povo, ou seja, o Ser e Viver. 

 

  Para construir este relatório levamos em consideração o que Freire afirma: 

 

  “Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que 
mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, que se 
dá através desígnios linguísticos. O mundo humano é,desta forma, um mundo 
de comunicação.” 

 

  E para que esta comunicação seja eficaz é necessário o conhecimento dos 
agentes que participam do processo pedagógico, além da execução de políticas 
públicas sérias e aplicáveis ao contexto educacional. 

 

  Neste projeto a comunidade escolar citada e comunidade ao seu redor eram o 
ponto principal e inicial, no entanto o surgimento da pandemia do COVID-19 
alterou o curso e percurso da pesquisa. 
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Palavras-chave: Comunidade- Ethos – Pedagogia – Escola- Educação – Ensino-

Aprendizagem 

TITLE: THE ETHOS OF THE SCHOOL AND LOCAL COMMUNITY OF THE 

MUNICIPAL SCHOOL DJALMA MARANHÃO 

Abstract 

This report aims to identify the ethos that makes up the Municipal School Djalma 
Maranhão through the identification of students, a list of influences exerted by the 
school-community relationship and how the Covid-19 Pandemic interfered in 
school dynamics and relationships in 2020. Fact that corroborates and meets the 
Sustainable Development Goals (SDGs) of the UN 2030 (United Nations) 
agenda. 

 

Ethos can be characterized as the moral character and is used to describe habits, 
customs and behavioral traits of a people, that is, Being and Living. 

 

In order to build this report, we take into account what Freire says: 

 

“Every act of thinking requires a subject who thinks, a thought object, who 
mediates the first subject of the second, and the communication between both, 
which takes place through linguistic designs. The human world is, therefore, a 
world of communication. ” 

 

And for this communication to be effective, it is necessary to know the agents 
who participate in the pedagogical process, in addition to the implementation of 
serious public policies applicable to the educational context. 

 

In this project, the aforementioned school community and the surrounding 
community were the main and initial point, however the emergence of the COVID-
19 pandemic changed the course and course of the research. 
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Keywords: Community- Ethos - Pedagogy - School- Education - Teaching- 

Learning 
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TÍTULO: SABERES DA BIBLIOTECONOMIA 

Resumo 

Michel Foucault é um dos mais importantes autores das Ciências Sociais e 
Humanas (CSH), responsável por uma diversidade de publicações. A 
Biblioteconomia e a Ciência da Informação inserem-se no rol das CSH, 
apropriando-se das correntes de pensamento produzidos pelas ciências. Deste 
modo, a partir de um estudo bibliométrico o objetivo desta pesquisa é mapear a 
presença de Michel Foucault na produção científica nacional da Biblioteconomia 
e Ciência da Informação. Para tanto, foi selecionada a Base de Dados de 
Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI). A coleta de dados foi 
empreendida em janeiro de 2020, de modo que a cobertura da pesquisa fosse 
de 1972 a 2019, sendo realizada a partir da consulta dos termos “Foucault” e 
“Michel Foucault”. Foi observado a partir da sistematização dos 128 artigos 
selecionados: ano de publicação, autoria, periódico, palavras-chaves, temáticas 
dos artigos e análise das citações. Foram citadas 362 obras de Michel Foucault, 
entre livros, capítulos de livros e artigos. Percebemos que Foucault é um 
referencial teórico-metodológico para a Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, estando presente desde a década de 1990 no cenário nacional, 
sobretudo com a “Arqueologia do saber”. Os resultados apontaram também uma 
concentração das citações em artigos associados aos “Estudos Históricos e 
Epistemológicos da Ciência da Informação”, “Informação, Educação e Trabalho” 
e “Organização e Representação do conhecimento”. 
 
Palavras-chave: Epistemologia. CHS. Bibliometria. Michel Foucault. 

TITLE: Michel Foucault's presence in the national scientific production of Library 

and Information Science 

Abstract 

Michel Foucault is one of the most important authors of Social and Human 
Sciences (SHS), responsible for a diversity of publications. Librarianship and 
Information Science are included in the list of SHS, appropriating the currents of 
thought produced by the sciences. Thus, from a bibliometric study, the objective 
of this research is to map the presence of Michel Foucault in the national scientific 
production of Librarianship and Information Science. To this end, the database of 
brazilian publications in Information Science (BRAPCI) was selected. Data 
collection was undertaken in January 2020, so that the research coverage was 
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from 1972 to 2019, being carried out by consulting the terms “Foucault” and 
“Michel Foucault”. It was observed from the systematization of the 128 selected 
articles: year of publication, authorship, periodical, keywords, themes of articles 
and analysis of citations. 362 works by Michel Foucault were cited, including 
books, book chapters and articles. We realize that Foucault is a 
theoreticalmethodological framework for Librarianship and Information Science, 
having been present since the 1990s on the national scene, especially with the 
“Archeology of knowledge”. The results also pointed to a concentration of 
citations in articles associated with the “Historical and Epistemological Studies of 
Information Science”, “Information, Education and Work” and "Knowledge 
Organization and Representation”. 
 
Keywords: Epistemology. SHS. Bibliometrics. Michel Foucault 
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TÍTULO: O papel do conhecimento histórico no Youtube (2005-2019) 

Resumo 

A plataforma do YouTube, hoje, é um dos sites para upload de vídeos com o 
maior número de usuários e a maior diversidade de conteúdo na internet. Dentre 
estes conteúdos, os com temática histórica estão se tornando cada vez mais 
populares, independentemente de ser feito por um profissional da área ou não. 
Haja vista, também, a atual crise de credibilidade que a ciência histórica está 
passando, esta pesquisa abre o debate: os profissionais de História têm se 
apropriado do espaço do Youtube? Assim, seus objetivos são compreender e 
demonstrar se os historiadores têm estabelecido diálogos com a sociedade por 
meio de espaços não acadêmicos como o Youtube; se sim, perceber qual função 
social tem sido dada pelos historiadores à História no Youtube; e analisar o 
conteúdo produzido por esses profissionais. Para alcançar os objetivos e 
responder a problemática selecionamos os 5 maiores canais, em número de 
inscritos, de historiadores formados ou em formação, utilizando também recortes 
temáticos e de popularidade. Concluiu-se que sim, os profissionais de história 
ocupam a plataforma do YouTube, mas predominantemente com o objetivo de 
auxiliar com as provas de vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), que têm caráter muito conteudista. No entanto, quando 
problematizados, contribuem também para a construção de um cidadão mais 
crítico sobre a própria História. 
 
Palavras-chave: YouTube, Propagação Científica, Conhecimento Histórico 

TITLE: The role of historical knowledge on YouTube (2005 - 2019) 

Abstract 

The YouTube platform, nowadays, is one of the sites for uploading videos with 
the largest number of users and the biggest diversity of content on the internet. 
Among these contents, those with a historical theme are becoming increasingly 
popular, regardless of whether it is done by a qualified professional or not. 
Considering also the current credibility crisis that historical science is going 
through, this research opens the debate: have history professionals embraced 
the YouTube space? Thus, the objectives are to understand and demonstrate if 
historians have established dialogues with society through non-academic spaces 
such as YouTube; if so, to understand what social function historians gave to 
History on Youtube; and analyze the content produced by these professionals. 
To achieve the objectives and answer the problem, we selected the 5 largest 
channels, in number of subscribers, graduated historians or history students, 
using thematic and popularity clippings. It was concluded that yes, history 
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professionals occupy the YouTube platform, but predominantly with the objective 
of assisting with the entrance exams and Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) which have a very contentious feature. However, when problematized, 
they also contribute to the construction of a more critical citizen about History 
itself 
 
Keywords: Youtube, Scientific Propagation, Historical Knowlede 
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TÍTULO: A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NA PERSPECTIVA 

DA TECNOLOGIA DE ENSINO ADOTADA PELO PROFESSOR 

Resumo 

O presente estudo propõe-se a investigar sobre a avaliação da aprendizagem 
escolar na perspectiva da tecnologia de ensino adotada pelo professor. 
Apontamos sobre a ascensão das TICs (Tecnologia da Informação e de 
Comunicação) e seus reflexos na sociedade contemporânea. Papert (1994) 
classifica o momento atual como a Era da Informática, em que se preocupa com 
o modo como as crianças aprendem por meio das tecnologias digitais. A BNCC 
(2017) coloca que estamos inseridos na Cultura Digital, sendo o público 
infantojuvenil, além de principal consumidor, dotado de engajamento e 
autonomia para construir o próprio aprendizado por meio das tecnologias. Com 
essa pesquisa, problematizamos sobre qual a incidência do uso das tecnologias 
pelos educadores enquanto recursos facilitadores da avaliação da aprendizagem 
escolar. Para fundamentar essa discussão, selecionamos autores como 
LUCKESI (2000, 2013) e HOFFMANN (2009, 2011). A segunda fase da pesquisa 
aconteceria em sala de aula, investigaríamos sobre as tecnologias de ensino 
adotadas, enquanto instrumentos e estratégias de avaliação, pelos professores 
do Ensino Fundamental. No entanto, o mundo foi surpreendido pelo COVID-19 
que é altamente contagioso e por isso mudou os hábitos humanos, se fez 
necessário suspender atividades presenciais e manter distanciamento social. 
Portanto, a pesquisa será adaptada com base em medidas remotas e em um 
novo plano de trabalho. 

 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. TICs. Ensino e Aprendizagem. 

TITLE: THE EVALUATION OF SCHOOL LEARNING FROM THE 

PERSPECTIVE OF TEACHING TECHNOLOGY ADOPTED BY THE TEACHER 

Abstract 

This study aims to investigate the evaluation of school learning from the 
perspective of teaching technology adopted by the teacher. We point out the rise 
of ICTs (Information and Communication Technology) and their reflexes in 
contemporary society. Papert (1994) classifies the current moment as the 
Computer Age, in which he is concerned with the way children learn through 
digital technologies. BNCC (2017) states that we are inserted in the Digital 
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Culture, being the children and youth audience, in addition to being the main 
consumer, endowed with engagement and autonomy to build their own learning 
through technologies. With this research, we questioned the incidence of the use 
of technologies by educators as resources that facilitate the assessment of school 
learning. To support this discussion, we selected authors such as LUCKESI 
(2000, 2013) and HOFFMANN (2009, 2011). The second phase of the research 
would take place in the classroom, we would investigate the teaching 
technologies adopted, as instruments and evaluation strategies, by teachers of 
elementary school. However, the world was surprised by COVID-19, which is 
highly contagious and that is why human habits changed, it was necessary to 
suspend face-to-face activities and maintain social distance. Therefore, the 
survey will be adapted based on remote measurements and a new work plan. 

 
Keywords: Learning Assessment. ICTs. Teaching and learning. 
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TÍTULO: AS CRIANÇAS NO MOMENTO DA RODA INICIAL: SUJEITOS 

PARTICIPANTES? 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo refletir sobre as interações e participações 
das crianças que acontecem ou não no momento da roda inicial no Ensino 
Fundamental. Nesse sentido, tomamos como base as discussões teórico-
metodológicas realizadas no projeto “Ser e Estar na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental: o que dizem as crianças?”, em que buscamos refletir sobre 
os sentidos atribuídos pelas crianças sobre o NEI-CAp/UFRN, lócus dessa 
pesquisa. Para construção do nosso estudo, compreendemos que as crianças 
possuem voz, direitos, são históricas e plurais, mas que também possuem suas 
próprias singularidades, pois, cada uma, atribui sentidos próprios a tudo em sua 
volta. Defendemos, portanto, que elas precisam ser consideradas em sua 
integridade e ouvidas a todo momento. Com isso, essa pesquisa tem uma 
natureza qualitativa, pois buscamos considerar todo o processo de observações 
e estudos realizados, tendo como suporte nas observações, o registro em diário 
de campo. 
 
Palavras-chave: Crianças. Roda inicial. Ensino Fundamental. 

TITLE: THE CHILDREN IN THE INITIAL MOMENT: PARTICIPANTS 

SUBJECTS? 

Abstract 

The present study aims to reflect on the interactions and participation of children 
that happen or not at the time of the initial moment in Elementary Education. In 
this sense, we take as a basis the theoretical and methodological discussions 
carried in the project “Being and Being in Early Childhood Education and 
Elementary Education: what do children say?”, in which we seek to reflect on the 
meanings attributed by NEI-CAp/UFRN’ children, locus of this research. For the 
construction of our study, we understand that children have a voice, rights, are 
historical and plural, but they also have their own singularities, since each one 
attributes its own meanings to everything around them. We argue, therefore, that 
they always need to be considered in their entirety and heard. Thus, this research 
has a qualitative nature, as we seek to consider the entire process of 
observations and studies carried, based on observations and the record in a field 
diary. 
 
Keywords: Children. Initial moment. Elementary Education. 
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TÍTULO: PERDAS E DANOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A APLICAÇÃO 

DO MECANISMO DE VARSÓVIA PERANTE A CONFERÊNCIA-QUADRO DAS 

NAÇÕES UNIDAS SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA 

Resumo 

Anos após as primeiras discussões sobre o Mecanismo de Perdas e Danos e 
decorridos quatro anos desde a implementação do plano de ação do Comitê, é 
necessário entender o contexto político de implementação do Mecanismo dentro 
das projeções climáticas mundiais, bem como analisar a efetividade com a qual 
está sendo aplicado hoje em dia. Portanto, o presente trabalho pretende, em um 
primeiro momento, investigar a origem e aplicação do Mecanismo Internacional 
de Varsóvia para perdas e danos dentro da perspectiva do Acordo de Paris, para, 
depois, ater-se à efetividade do Mecanismo no contexto político firmando em 
torno das discussões mundiais do clima. Nessa perspectiva, será apresentada a 
relação entre a idealização das perdas e danos e o que foi, de fato, posto em 
prática. 
 
Palavras-chave: Acordo de Paris. Perdas e Danos. Países em desenvolvimento 

TITLE: LOSS AND DAMAGE: A CRITICAL ANALYSIS ON THE APPLICATION 

OF THE WARSAW MECHANISM FACED WITH THE UNITED NATIONS 

FRAMEWORK CONFERENCE ON THE CLIMATE CHANGE 

Abstract 

 

Years after the first discussions on Loss and Damage Mechanism under the 
United Nations Framework Convention, it is necessary to understand the political 
context of implementation of the Mechanism within the global climate projections, 
as well as analyzing the effectiveness with it is being applied today. Therefore, 
the present article intends, in a first moment, investigate the origin and application 
of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage from the 
perspective of the Paris Agreement, to then talk about the effectiveness of the 
Mechanism in a political context of global climate discussions. From that point of 
view, it will be presented the relationship between the idealization of Loss and 
Damage and what was, in fact, implemented. 
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Keywords: Paris Agreement. Loss and Damage. Developing Conutries. 
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TÍTULO: Análise de elementos coesivos em resumos produzidos por estudantes 

universitários a partir de artigos de opinião 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise de elementos coesivos em 
resumos produzidos por universitários a partir de um artigo de opinião. A 
relevância dessa pesquisa reside no fato de que investigar padrões linguísticos 
em resumos de universitários pode contribuir para o aprimoramento do processo 
de ensino e aprendizagem da leitura e produção textual. O referencial teórico 
teve como base os trabalhos de Marcuschi (2002) sobre gêneros textuais; 
Cavalcante (2012) sobre sequências textuais; Goldstein et al (2009) sobre artigo 
de opinião; Leite (2006) sobre resumo; e Koch (2012), Fávero (2006) e Antunes 
(2005) sobre coesão. O corpus é constituído por 28 resumos de um artigo de 
opinião, que foram redigidos como avaliação de reposição das disciplinas da 
área de Leitura e Produção de textos em 7 diferentes cursos entre os anos de 
2014 e 2018. A análise revelou dois aspectos: o primeiro aspecto foi o uso 
predominante de conectores de adição, seguidos de conectores de 
causa/consequência e de conclusão. O segundo aspecto sinalizou que a maioria 
dos universitários atribui a responsabilidade enunciativa através de orações e 
não através de conectores de conformidade. Essas constatações podem 
contribuir para propor aprimoramentos nos processos de ensino e aprendizagem 
de leitura e produção textual, sobretudo no que se refeà natureza semântica e 
estrutural do uso de elementos coesivos. 
 
Palavras-chave: coesão; resumo; ensino superior. 

TITLE: ANALYSIS OF COHESIVE ELEMENTS IN ABSTRACTS WRITTEN BY 

UNIVERSITARY STUDENTS CONSIDERING AN OPINION ARTICLE 

Abstract 

The aim os this paper is to present an analysis of cohesive elements produced 
by universitary students considering an opinion article. The relevance of this 
research is based on the fact that investigating linguistic patterns in universitary 
students’ abstracts can contribute to the improvement of the process regarding 
teaching and learning writing and reading skills. Theoretical reference was based 
on Marcuschi’s (2002) work regarding textual genders; Cavalcante (2012) 
regarding textual sequences; Goldstein et al (2009) regarding opinion article; 
Leite (2006) regarding abstract; and Koch (2012), Fávero (2006) and Antunes 
(2005) regarding cohesion. Corpus is constituted by 28 abstract considering an 
opinion article against religious teaching in public schools. The abstracts were 
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written as a reposition evaluation in disciplines belonging to the area of Reading 
and Textual Writting in 7 different courses between the years of 2014 and 2018. 
Analysis revealed two aspects: the first one was the predominant use of addition 
conectives, followed by cause/consequence ones and conclusion ones. Second 
aspect indicated that most of the universitary students assign the enunciative 
responsability through phrases and not through conformity conectives These 
findings can contribute to propose improvements in the process of teaching and 
learning regarding reading and writting, mainly considering the semantic and 
structural use of cohesive elements. 
 
Keywords: cohesion; abstract; university teaching. 
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TÍTULO: A iniciação científica e o processo de contrução do pesquisador 

Resumo 

A pesquisa objetivou elucidar a dinâmica do mercado de trabalho em Natal/RN 
e situação da juventude frente ao contexto da modernização do trabalho. Para o 
seu desenvolvimento, foram realizadas leituras do referencial bibliográfico a 
respeito das categorias que embasaram o estudo como: mercado de trabalho, 
reestruturação produtiva, Revolução 4.0, Reforma Trabalhista e Juventude. 
Ademais, o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do Banco de Dados 
do Ministério do Trabalho foi consultado para realizar o levantamento 
ocupacional da juventude e os recursos técnicos como entrevistas 
semiestruturadas e questionários foram construídos para obtenção de dados 
primários. Constatou-se que a cidade de Natal/RN acomoda um panorama de 
desigualdades de renda e oportunidades de emprego bem complexo. O mercado 
de trabalho, que somatiza os problemas decorrentes de uma conjuntura de 
recessão e encolhimento do PIB pelo qual passa o país, assinala um crescimento 
nas ocupações de características mediana e inferior, manual e tradicional. Aqui 
se identifica a ampliação do subemprego e da informalidade, além da elevação 
do desemprego. Quanto à juventude, concluiu-se que esse grupo se acomoda a 
um mercado de trabalho cada vez mais distante daquele referenciado no clássico 
modelo de contratação. Ademais, tornou-se comum identificar jovens 
trabalhando por meio de contratos alinhados com os aprovados pela Reforma 
Trabalhista: flexíveis e por tempo determinado, embora com registro em carteira. 
 
Palavras-chave: Juventude; Trabalho; Revolução 4.0; Reforma Trabalhista. 

TITLE: The dynamics of the Natal/RN job market and the situation of the youth. 

Abstract 

The research aimed to understand the dynamics of the job market in Natal/RN 
and the situation of the youth within the context of modernization of work. To 
achieve the objective, it was made readings of bibliografical materials concerning 
to the categories that based the study, such as: job Market, productive 
restructuring, Industry 4.0, Labor Reform Law and youth. Moreover, the Social 
Information Annual Report (RAIS) from the Ministry of Labor Database was 
consulted in order to accomplish the occupational survey of youth. Resources 
such as semi-structured interviews and surveys were also utilized. It was verified 
that Natal/RN shows a very complex context of income inequality and oportunity 
inequality. In that city, the job market, that suffers the problems originated by the 
context of recession and GDP decrease, shows a growth in the occupations with 
medium, inferior, manual and traditional features. It is possible to identify not only 
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the raising of underemployment and infomality, but also the growth of of the 
unemployment. Concerning to youth, it was found that that group is inserted in a 
job market far distant form that classical model of hiring. Furthermore, it became 
common finding young people working by contracts aligned with that ones 
aproved by the Labor Reform, which means, the flexible and the temporary ones, 
although legally registred. 
 
Keywords: Youth; Work; Industry 4.0; Labor Reform. 
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TÍTULO: AGENDA 2030: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

A temática do desenvolvimento sustentável tem sido largamente discutida e 
mensurada em várias escalas. A realização da Conferência do Rio de Janeiro, 
realizada em 1992, marcou definitivamente a tomada de consciência da ligação 
entre o desenvolvimento econômico e as questões ambientais e da necessidade 
de transição para um novo modelo de desenvolvimento que satisfaça as 
necessidades do presente sem comprometer as possibilidades futuras. A partir 
dos anos 2000, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio traçam metas 
globais e encorajam o envolvimento dos países. Em 2015, os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) reforçam a necessidade de não só se dar 
resposta à crise ambiental, mas igualmente às crescentes desigualdades 
geográficas e sociais. Os ODS não indicam apenas um caminho, são igualmente 
um importante instrumento de acompanhamento e aprimoramento das políticas 
públicas. O artigo apresenta os resultados da coleta e análise de indicadores de 
desenvolvimento sustentável nos municípios do Rio Grande do Norte, nos anos 
2017 e 2018, com incidência no ODS 6, bem como a metodologia utilizada. Ainda 
que muitos deles necessitem ser melhorados pelos gestores tanto na 
disponibilização de informações quanto na ação concreta dos serviços de 
abastecimento de água, esgoto tratado e esgotamento sanitário. 

 
 
Palavras-chave: Indicadores. ODS 6. Desenvolvimento Sustentável. Rio Grande 

do Norte. 

TITLE: 2030 AGENDA: WATER SUPPLY AND SANITATION IN THE 

MUNICIPALITIES OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

This article presents the results of the collection and analysis of sustainable 
development indicators in the municipalities of Rio Grande do Norte, during the 
years 2017 and 2018, focusing on SDG 6. The theme of sustainable development 
has been widely discussed and measured at various scales. The realization of 
the Rio de Janeiro Conference held in 1992 definitely marked the awareness of 
the link between economic development and environmental issues and the need 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1968 

 

to transition to a new development model that meets the needs of the present 
without compromising future possibilities. Beginning in the 2000s, the Millennium 
Development Goals set global goals and encourage countries to get involved. In 
2015, the Sustainable Development Goals (SDGs) reinforce the need to not only 
respond to the environmental crisis, but also to the growing geographic and social 
inequalities. The Sustainable Development Goals indicate a path and are also an 
important instrument for monitoring and improving public policies. The analysis 
showed that many programs need to be improved by managers, both in the 
provision of information and in the concrete action of water supply, treated 
sewage and sewage services. 
 
Keywords: Indicators. SDG 6. Sustainable Development. Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: O comportamento grotesco: uma análise psicanalítica de A Vida Que 

Você Salva Pode Ser a Sua, de Flannery O'Connor. 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma análise dos personagens principais do curta 
literário A Vida que Você Salva Pode Ser a Sua (1955), de Flannery O'Connor, 
através da crítica literária psicanalítica, a fim de compreender melhor o 
comportamento grotesco das personagens principais, especialmente Mr. Shiftlet. 
Para tanto, tomam-se por base os fundamentos teóricos do grotesco, da crítica 
literária psicanalítica e da psicanálise de Jaques Lacan. Esta pesquisa adota 
uma análise não experimental, qualitativa e interpretativa. Ao final deste trabalho, 
será possível: (1) observar quais ações e comportamentos de Mr. Shiftlet podem 
ser considerados grotescos e identificar elementos da psicanálise de Lacan 
nessas ações; (2) checar a aplicação das ideias de Lacan também em outros 
personagens; e (3) verificar a possibilidade de realização de uma crítica literária 
psicanalítica presente na narrativa curta de O’Connor. 

 
 
Palavras-chave: Grotesco. Lacan. O’Connor. Crítica Literária Psicanalítica. 

TITLE: The grotesque behavior: a psychoanalytic analysis of Flannery 

O'Connor’s The Life You Save May Be Your Own. 

Abstract 

 

This paper presents an analysis of the main characters in the short story The Life 
You Save May Be Your Own (1955) by Flannery O'Connor through Jaques 
Lacan’s psychoanalytic criticism so the reader can better understand the main 
characters’ grotesque behavior, particularly Mr. Shiftlet. In order to do so, this 
paper is grounded on the theoretical framework of the Grotesque, psychoanalytic 
criticism, and Lacan’s psychoanalysis. This research adopts a non-experimental, 
qualitative and interpretative type of analysis. By the end of this paper, it will be 
possible to (1) observe which of Mr. Shiftlet’s actions and behaviors can be 
considered grotesque and identify elements of Lacan’s psychoanalysis in them; 
(2) check the operation of Lacan’s ideas in other characters as well in relation to 
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Mr. Shiftlet; and (3) verify the possibility of a psychoanalytic literary criticism 
present in O’Connor’s short narrative. 

 
 
Keywords: Grotesque. Lacan. O'Connor. Psychoanalytic Literary Criticism. 
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TÍTULO: Referenciais teórico-metodológicos na Psicologia Ambiental Latino-

Americana: importação ou inovação? 

Resumo 

Este trabalho analisa questões trazidas em estudos bibliométricos e revisões de 
literatura sobre a área de PA na América Latina a partir da produção científica 
nos anos de 2018 e 2019. Por meio de um levantamento inédito na área, 
buscamos realizar um diagnóstico do desenvolvimento da integração de 
pesquisadores do continente e a adequação dos temas investigados às 
especificidades da região. Para isso, coletamos artigos nas bases de dados de 
acesso aberto (SciELO e Redalyc), produzidos na área de PA por psicólogos 
latino-americanos. Em seguida, tabulamos cada citação feita nos artigos 
levantados, tendo obtido 1060 citações. Posteriormente, utilizamos as categorias 
de autoria, país de filiação do primeiro autor, ano de publicação, título do 
trabalho, tipo de material e fonte da publicação para caracterizar as citações 
levantadas. De posse dessas informações, pudemos visualizar quais países são 
referenciados pela produção local em PA e qual o nível de integração dos 
autores latino-americanos, medida pela quantidade de citações feitas a 
pesquisadores da própria região. Para critério de comparação, realizamos o 
teste-T nas médias de citações locais dos artigos publicados na área na década 
de 1990 e as publicações mais recentes, de modo a inferir se as diferenças 
encontradas são significativas estatisticamente. Por fim, utilizamos métodos de 
contagem para identificar ilustrar os temas mais tratados na área. 
 
Palavras-chave: psicologia ambiental; bibliometria; análise quantitativa 

TITLE: Referenciais teórico-metodológicos na Psicologia Ambiental Latino-

Americana 

Abstract 

This report considers questions brought up in bibliometric studies and literature 
reviews on the area of Latin America Environmental Psychology (EP). Our 
sample consisted in the scientific production in the years 2018 and 2019, and 
also the production of the 1990s for comparative purposes. Through the collection 
of data never analyzed before in the area, we seek to diagnose the integration of 
researchers in the subcontinent and the adequacy of the themes to the specificity 
of the region. Thereunto, we collected in the open access databases (SciELO 
and Redalyc) articles produced in EP by Latin American pyschologysts. Then, we 
tabulated each quote in the articles sampled, which totaled 1081 citations. 
Subsequently, we used as categories: author; country of first author's affiliation; 
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year of publication; title of work; type of material and source of publication to 
characterize the citations collected. With this information, we were able to identify 
which is origin of the authors referenced in local EP research, and which is level 
of integration of Latin American authors, measured by the amount of citations to 
Latin American authors. As a comparison criteria, we performed the T-test on the 
average of local citations of articles published in the area in the 1990s and the 
most recent publications, in order to infer whether the differences found are 
statistically significant. Finally, we use counting methods to identify the most 
discussed topics in the area. 
 
Keywords: environmental psychology; bibliometrics; quantitative analysis 
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TÍTULO: Sentidos atribuídos pelas crianças sobre a transição da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental. 

Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender os sentidos atribuídos 
pelas crianças da turma de 1º ano vespertino do ensino fundamental I do Núcleo 
de Educação da Infância (NEI) /Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no processo de transição entre 
educação infantil e o ensino fundamental e suas demarcações. Realizamos 
observações em uma turma de crianças que vivenciou esse processo no ano de 
2019, registrando sua rotina escolar, captando como esse momento é vivenciado 
por elas e de que maneira o espaço, não apenas físico influenciam nessa 
transição. Esse estudo é fruto do projeto de pesquisa “Ser e Estar na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças? ”, que acontece no 
NEI – CAp/UFRN. Fizemos estudos teórico-metodológicos ancorados pelos 
pensamentos de autores como Kramer (2007), Rocha (2008) e Dias; Campos 
(2015) e observações com registros em diário de campo, para compreendermos 
a temática em questão. 
 
Palavras-chave: Criança, transição, educação infantil, ensino fundamental. 

TITLE: Meanings attributed by children about the transition from early childhood 

education to primary education 

Abstract 

This research aims to understand the meanings attributed by children in the 1st 
afternoon class of elementary school I at the Childhood Education Center (NEI) / 
College of Application (CAp) of the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN), in the transition process between early childhood education and basic 
education and its demarcations. We made observations in a class of children who 
experienced this process in 2019, recording their school routine, capturing how 
this moment is experienced by them and how space, not just physical, influences 
this transition. This study is the result of the research project “Being and Being in 
Early Childhood Education and Elementary Education: what do children say? ”, 
Which takes place at NEI - CAp / UFRN. We carried out theoretical and 
methodological studies anchored by the thoughts of authors such as Kramer 
(2007), Rocha (2008) and Dias; Campos (2015) and observations with field diary 
records, in order to understand the theme in question. 
 
Keywords: Child, transition, early childhood education, elementary school. 
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TÍTULO: A CURA COMO ASSASSINATO: A APROPRIAÇÃO DO MORAL 

ENHANCEMENT PELO NEOLIBERALISMO COMO TÉCNICA DE 

DOMINAÇÃO PSICOPOLÍTICA 

Resumo 

 

A questão do moral enhancement vem emergindo no seio das discussões 
filosóficas contemporâneas. Nesse contexto, os autores Persson e Savulesco 
alertam para os possíveis desafios os quais serão encontrados pelas atuais 
democracias liberais para a implementação de medidas que visem ao 
aprimoramento moral de seus cidadãos e – sobretudo - o risco que o moral 
enhancement tem de cair no dual use e acabar se tornando um mal ao invés de 
um benefício. Nessa perspectiva, defenderemos, neste trabalho, com 
fundamentação na teoria do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, a ideia de 
que o moral enhancement já está sendo apropriado pelo neoliberalismo atual 
como forma de técnica de poder psicopolítica a qual visa àotimizaçãodo 
desempenho e daprodutividadedos indivíduos e, assim, sustenta a engrenagem 
do sistema. 

 
 
Palavras-chave: Moral enhancement; neoliberalismo; psicopolítica; poder; 

otimização. 

TITLE: THE CURE AS MURDER: THE APPROPRIATION OF MORAL 

ENHANCEMENT BY NEOLIBERALISM AS A PSYCHOPLOTICAL POWER 

TECHNIQUE 

Abstract 

 

The topic of moral enhancement has been emerging from contemporary 
philosophical discussions. Authors such as Persson and Savulesco alert us about 
the possible challenges that current liberal democracies will face in order to 
implement policies that aim at a moral enhancement of their citizens. They also 
warn about the risks of moral enhancement falling into dual use and becoming 
an actual harm instead of a benefit. Based on Byung-Chul Han’s theory, we 
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defend that the idea of moral enhancement has already been taken by current 
neoliberalism as a form of psychopolitical power technique aiming at optimizing 
the individuals’ performance and productivity, thus sustaining the installed 
system. 

 
 
Keywords: moral enhancement; neoliberalism; psychopolitics; power; 

optimization. 
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TÍTULO: Cobertura midiática da transposição do rio São Francisco em jornais do 

Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

Resumo 

O objetivo do plano de trabalho era analisar como cada estado a mídia abordava 
a questão da transposição. Mostrando as diferentes visões dos estados em 
relação à temática. A metodologia de pesquisa recorreu a cobertura midiática, 
no que se refere às matérias veiculadas em jornais durante os anos de 2017 e 
2018, nos jornais Tribuna do Norte, Diário do Nordeste, Diário do Sertão e Diário 
de Pernambuco. A coleta possibilitou uma análise das representações sobre o 
tema e da evolução do processo de execução das obras. Durante a trajetória de 
implementação, surgiram grandes entraves, sendo eles de ordem burocrática, 
casos públicos de corrupção e interferências política, episódios de conflito e 
injustiça socioambiental, assim como atraso na articulação de planos e obras na 
escala local. Pela sua pertinência no RN, a coleta e análise envolveu igualmente 
notícias sobre a barragem de Oiticica, de que resultou uma apresentação e artigo 
em anais no CONIMAS: Políticas Públicas e Conflitos Ambientais no processo 
de Construção da Barragem da Oiticica, de ALVES, OLIVEIRA & FERREIRA 
(2019). Os dados coletados e a análise prévia mostrou diferentes 
representações sobre a transposição e participação de a atores sociais nos 
quatro estados, em resultado, designadamente, do fato da água ter chegado 
(estados da Paraíba e Pernambuco), ainda assim sem dar resposta às 
demandas de todas as comunidades; ou o atraso em se concretizar ser matéria 
recorrente por parte de representantes do RN e Ceará. 
 
Palavras-chave: Transposição. São Francisco. Seca. Mídia. Nordeste brasileiro. 

TITLE: Media Coverage of the São Francisco River water transfer in newspapers 

from Ceará, Paraíba, Pernambuco and Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

This work aimed to analyze how the media approached the issue of the São 
Francisco River water traansfer in each state of the Brazilian Northeast. The 
analysis was about the different views of the states about to the theme. The 
research methodology used media coverage in articles published in the Tribuna 
do Norte, Diário do Nordeste, Diário do Sertão and Diário de Pernambuco 
newspapers during the years 2017 and 2018. The trajectory of the 
implementation of the policy were verified from analysis of the representations on 
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the theme and the evolution of the process of execution of the works and 
obstacles, being of bureaucratic order, public cases of corruption and political 
interference, episodes of conflict and socio-environmental injustice, as well as the 
delay in the articulation of plans and works at the local scale. The collection and 
analysis also involved news about the Oiticica dam due to its relevance in the 
state of Rio Grande do Norte, which resulted in a presentation and article in 
annals at CONIMAS. The data was collected and the previous analysis showed 
different representations about the transposition and participation of social actors 
in the four states of the fact that the water has arrived (Paraíba and Pernambuco 
states), still without responding to the demands of all communities; or the delay 
in materializing to be a recurring matter on the part of representatives of Rio 
Grande do Norte and Ceará states. 

 
 
Keywords: Water transfer. San Francisco. Drought. Media. Brazilian Northeast. 
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TÍTULO: Pagamento por Desempenho na Saúde Pública brasileira: revisão 

sistemática com o protocolo PRISMA no Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) 

Resumo 

Esta revisão sistemática de literatura tem como objetivo analisar o modo como o 
Programa de Melhoria da Qualidade e do Acesso da Atenção Básica (PMAQ-
AB) tem sido estudado na literatura internacional e nacional a fim de identificar 
quais aspectos relacionados à área de conhecimento da administração pública 
e de políticas públicas têm sido abordados. O protocolo PRISMA para revisões 
sistemáticas norteia todo o processo de definição da pergunta de pesquisa, 
busca, seleção e análise dos estudos. O software Atlas TI. foi utilizado para a 
codificação e análise dos estudos. Conclui-se que há lacunas em relação às 
fases de formulação, implementação e avaliação do PMAQ. O PMAQ é uma 
iniciativa sem precedentes na saúde pública brasileira considerando-se o 
montante de recursos transferidos aos municípios, o número de entrevistadores 
e o volume de dados coletados sobre as equipes de atenção primária à saúde. 
O banco de dados é disponibilizado publicamente constituindo uma relevante 
fonte de dados para pesquisadores. Por fim, recomenda-se que o contexto 
internacional de programas de pagamento por desempenho seja considerado 
nas pesquisas e que sejam realizados estudos de política pública comparada. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Avaliação; Pagamento por desempenho; 

saúde pública 

TITLE: Quality Improvement and Access to Primary Care Program (PMAQ-AB): 

a systematic literature review 

Abstract 

This systematic literature review aims to analyze how the Program for Improving 
Quality and Access to Primary Care (PMAQ-AB) has been studied in international 
and national literature in order to identify which aspects are related to the area of 
knowledge of administration public policy and public policies have been 
addressed. The PRISMA protocol for systematic reviews guides the entire 
process of defining the research question, search, selection and analysis of 
studies. Atlas TI software. was used for coding and analyzing the studies. It is 
concluded that there are gaps in relation to the phases of formulation, 
implementation and evaluation of the PMAQ. The PMAQ is an unprecedented 
initiative in Brazilian public health considering the amount of resources 
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transferred to the municipalities, the number of interviewers and the volume of 
data collected about the primary health care teams. The database is made 
publicly available and constitutes a relevant source of data for researchers. 
Finally, it is recommended that the international context of performance-based 
payment programs be considered in research and that comparative public policy 
studies be carried out. 
 
Keywords: public policy, evaluation, pay-for-performance, public health, systema 
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TÍTULO: As múltiplas dimensões da narrativa em quadrinhos 

Resumo 

Este relatório tem como objetivo investigar a integração do verbal e não verbal 
em narrativas em quadrinhos, bem como relacionar os conceitos da Linguística 
Cognitiva de base ecológica a conceitos de Eisner (1985) e McCloud (1995), 
apresentando uma perspectiva ecológica sobre a construção de sentidos. A 
análise do corpus se deu por meio da revisão da literatura e confronto entre os 
conceitos. Dessa forma, observamos que há confluências entre os conceitos, 
como por exemplo: frame de LIGAÇÃO PARTE/TODO e conclusão. A partir da 
análise, verificamos que na base do processo de construção de sentidos estão: 
emulação, ativação de frames, inferências, percepção direta e affordances. 
 
Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Frames. Narrativas em quadrinhos. 

TITLE: THE MULTIPLE DIMENSIONS OF COMICS UNDER AN ECOLOGICAL 

PERSPECTIVE 

Abstract 

This report aims to investigate the integration of verbal and non-verbal 
communication in comics, as well as to establish a relationship between 
ecologically based Cognitive Linguistics concepts and those of Eisner (1985) and 
McCloud (1995), presenting an ecological perspective on the construction of 
meaning. The corpus was analyzed through a literature review and via a 
comparison of the concepts. This way, it was possible to observe that there are 
confluences between the concepts, such as: PART/WHOLE connection frame 
and conclusion. From the analysis, it was found that at the base of the 
construction of meaning process are: emulation, frame activation, inferences, 
direct perception and affordances.  
 
Keywords: Cognitive Linguistics. Frames. Comics. 
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TÍTULO: JOGOS DE DIZER E TRÂNSITO DE VERDADE SOBRE A 

EDUCAÇÃO NACIONAL 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar a constituição da verdade como 
produção social e histórica, tratando-a sob a questão da discursividade e dos 
efeitos de sentido que tal operação faz incidir sobre a posição sujeito-professor 
no Brasil. Trata-se de um gesto de leitura discursiva que considera o discurso no 
escopo de um trabalho com e pela verdade e em consonância com o dizer 
proveniente da cobertura da mídia sobre a educação nacional, a saber: capas 
da revista Nova Escola, em formato digital. Tem-se como base teórica as 
contribuições da Análise do Discurso de vinculação francesa e como norte 
metodológico as assertivas de Michel Foucault sobre o saber e o poder, a partir 
da proposta de sua arqueogenealogia. Disso, importa discutir e problematizar, à 
luz dos textos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) e da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), tidos como objetos de análise, a vinculação do discurso à verdade, ao 
saber-poder e à parresía. Uma vez constituindo-se como ferramentas que 
mobilizam íngremes relações de poder-saber, considera-se que os discursos 
operados e atrelados a tais objetos suscitam o entrelaçamento político na 
constituição do ser professor, tendo em vista os efeitos de gerenciamento e 
subjetivação prescritos pelos documentos de base legal. 

 
 
Palavras-chave: Discurso. Parresia. Sujeito-professor. Saber-Poder. 

TITLE: SAYINGS GAMES AND TRUTH TRAFFIC ABOUT THE NATIONAL 

EDUCATION 

Abstract 

 

This paper aims to investigate the condition of truth as a social and historic 
production, addressing its occurance under the discursivity issue and under the 
meaning effects, which are linked to the teacher-subject position in Brazilian 
context. It is a discursive reading gesture to consider the meaning effects and 
truth willing, based on the sayings that may be reached on the legal regulator 
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documents of the Brazilian national education system, as well as the ones 
reached on media coverage of the local education issues, such as: covers of the 
Nova Escola magazine that come in digital format. This study is based on the 
French Discourse Analysis theory and it is methodologically linked to the Michel 
Foucault’s studies about knowledge-power, and also regarding the proposition of 
the archeogenealogy. The main goal is to discuss, through the institutional and 
regulating documents of the Brazilian Federal Constitution (CF/1988), Education 
Law (Law of Directives and Bases of National Education – LDB) and the National 
Common Curriculum (BNCC), the concepts of discourse and its connection to the 
truth, knowledge-power and parresía. Working as tools that mobilize knowledge-
power relations, we see discourses providing a political interlacing on teacher-
subject, underlining effects of management and subjectivity which are adressed 
by the legal documents of Brazilian education. 

 
 
Keywords: Discourse. Parresia. Teacher-Subject. Knowledge-Power. 
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TÍTULO: Surgimento e repressão do movimento armado socialista mexicano 

entre as décadas de 1960 e 1980 

Resumo 

O plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Surgimento e 
repressão do movimento armado socialista mexicano entre as décadas de 1960 
e 1980”, que tem como objetivo analisar as ações empreendidas pelos 
movimentos armados mexicanos durante o período citado e a estratégia contra 
revolucionária utilizada pelo Estado para reprimir e aniquilar tal dissidência. Tal 
projeto aporta-se em uma metodologia de análise sobre a História Política e 
sobre a História do Tempo Presente que oferece como referência uma grande 
produção sobre a América Latina e sobre movimentos sociais na 
contemporaneidade. Sendo assim, a análise parte dessa produção bibliográfica, 
a fim de conhecer e construir um pensamento crítico sobre a teoria e metodologia 
que envolve a investigação do passado através das discussões sobre História 
Política. Ainda, consiste na consulta, triagem e análise de fundos documentais 
específicos, cujos arquivos foram produzidos não só pelos movimentos 
guerrilheiros em questão, mas também pelos aparatos repressivos do Estado, 
demandando, assim, uma leitura crítica de tais fontes e a construção de um 
vocabulário técnico e conceitual específico para o seu entendimento. A 
problemática visa debater acerca da revisão bibliográfica e literatura de 
testemunho, colaborando também no tocante a participação de mulheres nessas 
guerrilhas e refletir sobre como essas memórias são construídas e reconhecidas 
na América Latina. 

 
Palavras-chave: México. Movimento Armado Socialista. Mulheres. Guerrilha. 

TITLE: Emergence and repression of the Mexican socialist armed movement 

between the 1960s and 1980s 

Abstract 

The work plan is linked to the research project “Emergence and repression of the 
Mexican socialist armed movement between the 1960s and 1980s”, which aims 
to analyze the actions undertaken by the Mexican armed movements during the 
period mentioned and the counter revolutionary strategy used by the State to 
suppress and annihilate such dissent. This project is based on a methodology of 
analysis on Political History and on the History of the Present Time that offers a 
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great production on Latin America and on contemporary social movements as a 
reference. Therefore, the analysis starts from this bibliographic production, in 
order to know and build a critical thought about the theory and methodology that 
involves the investigation of the past through discussions on Political History. Still, 
it consists of consulting, screening and analyzing specific documentary funds, 
whose archives were produced not only by the guerrilla movements in question, 
but also by the State's repressive apparatus, thus requiring a critical reading of 
such sources and the construction of a vocabulary specific technical and 
conceptual framework for your understanding. The issue aims to debate about 
the bibliographic review and testimony literature, also collaborating with regard to 
the participation of women in these guerrillas and to reflect on how these 
memories are constructed and recognized in Latin America.  

 
Keywords: Mexico. Armed Socialist Movement. Women. Guerrilla. 
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TÍTULO: Progressão do conhecimento histórico na segunda versão da BNCC 

Resumo 

Diante dos avanços no campo científico que estuda o ensino e a aprendizagem, 
surge a necessidade da área de Ensino de História no Brasil pautar questões 
sobre a progressão do conhecimento histórico. Inseridos nesse contexto, 
investigamos o tema a partir da segunda versão da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Utilizando como aparato metodológico a Análise de 
Conteúdo, proposta por Laurence Bardin (2011), realizamos a pesquisa de três 
formas: buscando marcadores de progressão no texto geral do documento; 
analisando os objetivos propostos para a transição do Ensino Fundamental ao 
Ensino Médio, com o auxílio da taxonomia de Bloom revisada por Lorin Anderson 
et al (2001); buscando produções em diversos centros da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) que possam colaborar com o nosso tema. A 
partir disso, conseguimos estruturar como a progressão do conhecimento 
histórico pode ser percebida no documento e montarmos um panorama sobre as 
pesquisas que tangenciam o ensino e a aprendizagem na UFRN. 
 
Palavras-chave: Progressão do conhecimento histórico. BNCC. Análise de 

conteúdo. 

TITLE: Progression of historical knowledge on the second version of BNCC 

Abstract 

In view of the advances made by the scientific field that studies teaching and 
learning, there is a need for the History Teaching area to debate questions about 
the progression of historical knowledge. In this context, we investigated the theme 
using the second version of Common National Curriculum Base as basis. Using 
as methodological apparatus the Content Analysis, proposed by Laurence Bardin 
(2011), we made this research in three different ways: searching for clues of 
progression in the general document text; analyzing the proposed objectives for 
the transition of the Elementary School to the High School, with the help of 
Bloom’s taxonomy revised by Lorin Anderson et al (2001); searching productions 
on many centers of Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) that could 
collaborate with our theme. From this, we were able to structure how the 
progression of historical knowledge can be perceived in the document and set up 
an overview of the researches in reference of teaching and learning in UFRN. 
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Keywords: Progression of historical knowledge. BNCC. Content Analysis. 
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TÍTULO: Responsabilidade Social Empresarial e adesão das empresas do RN 

aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Resumo 

A engrenagem econômica interligada a uma projeto de expansão monetária 
atualiza constantemente suas estratégias de lucros, e por consequência disso, 
gera uma série de efeitos negativos ao meio ambiente. Os impactos desse 
processo, são inúmeros e favoreceram levantes contrários de diversos setores 
civis, dentre eles, as organizações mundiais, a exemplo da ONU, que delibera 
no ano de 2015 especialmente, a chamada “Agenda 2030” contendo os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, definindo prazos para o 
cumprimento desses itens. Assim sendo, o estudo buscou-se analisar o contexto 
de adesão aos ODS por parte do estado do Rio Grande do Norte. A análise ora 
posta, foi realizada por meio de estudos bibliográficos e de pesquisa documental 
realizada em websites de organizações públicas, empresariais e de mídia. A 
coleta foi realizada nos períodos de Setembro a Dezembro de 2019, bem como 
Abril a Junho/2020, por meio dos buscadores dos websites, por meio dos quais 
pesquisou-se as seguintes categorias de análise: ODS; RN; Sustentabilidade; 
Desenvolvimento Sustentável. Como resultado principal temos que, nos 
documentos pesquisados, ainda não é possível identificar grande avanço do 
estado do Rio Grande do Norte no tocante às metas postas nos ODS. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Rio Grande do Norte; Agenda 2030; ODS. 

TITLE: Corporate Social Responsibility and adhesion of RN companies to the 

Sustainable Development Goals 

Abstract 

The economic gear connected to a monetary expansion project constantly 
updates its profit strategies, and as a result, it generates a series of negative 
effects on the environment. The impacts of this process are numerous and 
favored contrary upheavals by various civil sectors, among them, the world 
organizations, like the UN, which deliberates in 2015 especially, the so-called 
“Agenda 2030” containing the 17 Sustainable Development Goals- SDGs, 
defining deadlines for the fulfillment of these items. Therefore, the study sought 
to analyze the context of adherence to the SDGs by the state of Rio Grande do 
Norte. The analysis now put forward was carried out through bibliographic studies 
and documentary research carried out on websites of public, business and media 
organizations. The data collection was carried out in the periods from September 
to December 2019, as well as April to June / 2020, through the search engines 
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of the websites, through which the following analysis categories were researched: 
SDGs; RN; Sustainability; Sustainable development. As a main result we have 
that, in the researched documents, it is not yet possible to identify a major 
advance in the state of Rio Grande do Norte with regard to the goals established 
in the SDGs. 
 
Keywords: Sustainability; Large northern river; Agenda 2030; ODS. 
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TÍTULO: Expansão e Atualização do Banco de Dados e Mídias Eletrônicas do 

Grupo PROJETAR 

Resumo 

Este relatório discorre sobre as atividades executadas no plano de trabalho 
“Expansão e Atualização do Banco de Dados e Mídias Eletrônicas do Grupo 
PROJETAR”, orientado pela Prof.ª Dr.ª Maísa Veloso. Elas se ancoraram em 
duas principais mecanismos de alimentação contínua: a Revista PROJETAR, 
periódico eletrônico quadrimestral que publica artigos científicos das áreas de 
Projeto e Percepção do Ambiente, e o Banco de Dados PROJEDATA, que 
armazena trabalhos relacionados à produção recente de projeto de arquitetura, 
ao grupo de pesquisa e aos Seminários PROJETAR. Dessa forma, o plano de 
trabalho estabeleceu como principais objetivos a introdução da bolsista no meio 
da pesquisa científica, a percepção das potencialidades dos sistemas utilizados 
nas pesquisas do Grupo PROJETAR e, por fim, a atualização regular das 
ferramentas eletrônicas do Grupo PROJETAR. Como principais resultados, cabe 
destacar a colaboração na organização e publicação da Revista PROJETAR v.5 
n.2, a produção de materiais gráficos auxiliares, a manutenção do Banco de 
Dados PROJEDATA, a atualização do site do Grupo PROJETAR e a divulgação 
de pesquisas nessas áreas do conhecimento, se alcançando, portanto, o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos. 
 
Palavras-chave: Arquitetura, Revista Eletrônica, Banco de dados, Biblioteca 

Virtual. 

TITLE: Expansion and Update of the PROJETAR Group's Database and 

Electronic Media 

Abstract 

This paper aims to discuss the activities developed in the work plan “Expansion 
and Update of the PROJETAR Group's Database and Electronic Media”, under 
the guidance of Prof. Dr. Maísa Veloso. The activities were anchored in two main 
projects of continuous maintenance: the PROJETAR Magazine, a four-monthly 
electronic journal that publishes scientific articles in the areas of Project and 
Environmental Perception, and the PROJEDATA Database, which stores works 
related to the recent production of architectural design, to the group of research 
and the PROJETAR Seminars. Thus, the work plan established as main 
objectives the introduction of the student in the universe of scientific research, the 
perception of the potential of the systems used in the PROJETAR Group's 
research and, finally, the regular update of the electronic tools of the PROJETAR 
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Group. As main results, it is worth highlighting the collaboration in the 
organization and publication of the PROJETAR Magazine v.5 n.2, the production 
of auxiliary graphic materials, the maintenance of the PROJEDATA Database, 
the updating of the PROJETAR Group website and the dissemination of research 
in these areas of knowledge, by this achieving the established objectives. 
 
Keywords: Architecture, Electronic Journal, Database, Virtual Library. 
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TÍTULO: Mapeamento das Praticas Pedagógicas em contextos escolares de 

diversidade e inclusão: análise realizada em escolas da região do Seridó. 

Resumo 

Este artigo baseia-se em uma pesquisa em andamento, que teve como tema o 
mapeamento das práticas pedagógicas em contextos escolares de diversidade 
e inclusão envolvendo as escolas públicas da educação básica, localizadas em 
25 municípios do Seridó - região geográfica e cultural pertencente ao estado do 
Rio Grande do Norte.  O presente trabalho buscou identificar e organizar dados 
acerca das práticas pedagógicas utilizadas pelos professores, além da sua 
demanda de formação, qualificação e se o corpo docente está ou não indo 
conforme às políticas educacionais inclusivas e de combate ao racismo, à 
xenofobia e à intolerância de diversidade e inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais – NEE. Traremos aqui a ideia de educação inclusiva que 
sustenta-se em um movimento mundial de reconhecimento da diversidade 
humana e da necessidade contemporânea de se constituir uma escola para 
todos, na qual a matrícula, a permanência, a aprendizagem e a garantia do 
processo de escolarização sejam, realmente para todos. Dentre os resultados 
obtidos nesta pesquisa, evidenciou-se que a maioria dos professores 
participantes não se considera  qualificado para lecionar em contexto de 
diversidade e inclusão, bem como, a necessidade de ampliar a discussão sobre 
o tema nos cursos de licenciatura e de formação continuada, bem como, a 
reformulação/reestruturação de cursos e programas de formação de 
professores. 
 
Palavras-chave: Formação do professor. Educação Especial. Educação 

Inclusiva. 

TITLE: Mapping of Pedagogical Practices in school contexts of diversity and 

inclusion: analysis carried out in schools in the Seridó Region / RN 

Abstract 

This article is based on an ongoing research, which had as its theme the mapping 
of pedagogical practices in school contexts of diversity and inclusion involving 
public schools of basic education, located in 25 municipalities of Seridó - 
geographic and cultural region belonging to the state of Rio Grande do Norte. 
This work sought to identify and organize data about the pedagogical practices 
used by teachers, in addition to their demand for training, qualification and 
whether or not the teaching staff is complying with inclusive educational policies 
and combating racism, xenophobia and intolerance of diversity and inclusion of 
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students with special educational needs - SEN. We will bring here the idea of 
inclusive education that is based on a worldwide movement of recognition of 
human diversity and the contemporary need to establish a school for all, in which 
enrollment, permanence, learning and the guarantee of the schooling process 
are , really for everyone. Among the results obtained in this research, it was 
evidenced that the majority of participating teachers do not consider themselves 
qualified to teach in the context of diversity and inclusion, as well as, the need to 
expand the discussion on the theme in undergraduate and continuing education 
courses, as well as the reformulation / restructuring of teacher training courses 
and programs. 
 
Keywords: Teacher training. Special education. Inclusive education. 
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TÍTULO: Mulheres agricultoras e a seca: um estudo sobre a região do Trairí/RN 

Resumo 

A pesquisa em questão objetiva contribuir com estudos acerca das implicações 
da seca na vida da mulher agricultora e de como a temática do gênero passa a 
se configurar ao longo do tempo. De caráter qualitativo, este estudo foi realizado 
por meio de entrevistas semiestruturadas, compostas por questões relacionadas 
à vivência da mulher sertaneja, incluindo seu contexto social e de trabalho. O 
estudo se passa na área periurbana da cidade de Santa Cruz/RN e as 
participantes foram escolhidas a partir dos seguintes critérios: ser alfabetizada, 
ser agricultora familiar, ter idade superior aos 18 anos e ter vivenciado pelo 
menos uma seca. Foram realizadas 8 entrevistas e as impressões retiradas a 
partir delas estão relacionadas à representatividade feminina em ascensão 
dentro da agricultura familiar, juntamente com a sobrecarga de trabalhos 
desempenhados pelas mulheres, por suas filhas, tanto dentro de casa quanto no 
campo. Diante disso, espera-se que existam meios de visibilizar cada vez mais 
as mulheres campesinas, para que elas possam ser reconhecidas e respeitadas 
nos espaços que elas já ocupam. 
 
Palavras-chave: agricultura familiar; seca; rural; gênero; mulheres rurais. 

TITLE: Farmers women and the drought: a study on the Trairi/RN 

Abstract 

The current research aims to contribute with studies about the implications of 
drought in farmer woman’s life and how the discussion about gender starts to 
take shape over time. From a qualitative character, this study was carried out 
through semi-structured interviews, composed of questions regarding 
countryside woman’s experience, including her social and work context. The 
study takes place in the peri-urban area of the city of Santa Cruz/RN and the 
participants were chosen based on the following criterias: being literate, being a 
family farmer, being over 18 years old and having experienced at least one 
drought. Eight interviews were conducted and the impressions taken from them 
are related to the rising female representation within family farming, amongst the 
work overload performed by these women, their daughters, both at home and in 
the countryside. Therefore, it is expected that there are ways to make rural 
women more visible, aiming their recognition and respect in the spaces they 
already occupy. 
 
Keywords: Family farmer; drought; rural; gender; rural women. 
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TÍTULO: A SUBVERSÃO SÁFICA: ANÁLISE DE “SYMMACHOS” NA ODE A 

AFRODITE 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo a análise do termo grego “symmachos”, 
em português “aliado a, luta junto de” (LIDDELL e SCOTT, 1996), que é utilizado 
pela poeta grega, Safo, no fragmento 1, também conhecido como “Ode a 
Afrodite”. Em outros autores da literatura grega, como em Coéforas, de Ésquilo, 
a mesma expressão é usada por Orestes para invocar uma aliança a Hermes e 
posteriormente, a Zeus, para que estes sejam seus aliados pela vingança da 
morte de seu pai. Como também, nos Heráclidas, de Eurípides, o termo aparece 
mais uma vez, feita pelo coro – anciãos atenienses – propondo uma aliança, 
novamente, com Zeus. A poeta se refere à deusa utilizando uma terminologia 
militar, usada até então por homens, numa perspectiva diferente. A partir daí, 
Safo revela uma resistência a valores até então vigentes (GREENE, 1996), 
apresentando Afrodite, outrora considerada fraca, por seus atributos: artimanhas 
e persuasão. As armas utilizadas para esta batalha, distinta das outras em que 
a expressão fora utilizada, outro tipo de combate que Safo propõe, são elas: 
sedução e palavras com malícia (DECKER, 2019). Dessa forma, Safo 
desconstrói o imaginário geral de uma deusa impotente, já que suas virtudes são 
consideradas por muitos, sinal de fraqueza. Ela prova que nem todo o poder está 
na força bruta, mas também, naquilo que a deusa já conhece, na persuasão, na 
sedução, de uma forma mais abrangente, nas palavras.  
 
Palavras-chave: Literatura clássica. Estudos diacrônicos. Lírica grega. 

TITLE: THE SAPPHO SUBVERSION: ANALYSIS OF "SYMMACHOS" IN THE 

HYM TO APHRODITE 

Abstract 

The present work aims at the analysis of the Greek term "symmachos", in English 
"allied to, fight together" (LIDDELL and SCOTT, 1996), which is used by the 
Greek poet, Sappho, in fragment 1, also known as "Ode to Aphrodite". In other 
authors of Greek literature, as in Coéforas, of Aeschylus, the same expression is 
used by Orestes to invoke an alliance with Hermes and later to Zeus, so that they 
may be his allies for the revenge of his father's death. As well, in Heraclides of 
Euripides, the term appears once again, made by the choir – Athenian elders – 
proposing an alliance, again, with Zeus. The poet refers to the goddess using a 
military terminology, used until then by men, in a different perspective. From 
there, Sappho reveals a resistance to values until then in force (GREENE, 1996), 
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presenting Aphrodite, once considered weak, for its attributes: tricks and 
persuasion. The weapons used for this battle, distinct from the others in which 
the expression was used, another type of combat that Sappho proposes, are: 
seduction and words with malice (DECKER, 2019). Thus, Sappho deconstructs 
the general imaginary of an impotent goddess, since her virtues are considered 
by many people, signs of weakness. She proves that not all power is in brute 
force, but also in what the goddess already knows, in persuasion, in seduction, 
in a more comprehensive way, in words.  
 
Keywords: Classical literature. Diachronic studies. Greek lyric. 
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TÍTULO: ESPAÇOS E TEMPOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: SENTIDO DAS 

CRIANÇAS DA TURMA 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO NEI SOBRE O SER E 

ESTAR NESSA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Resumo 

O presente estudo tem como finalidade a compreensão dos modos como os 
espaços e tempos vivenciados pelas crianças da turma 1 da Educação Infantil 
do Núcleo de Educação da Infância (NEI), colégio de aplicação (CAp) vinculado 
à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), são mediadores ou não 
de interações e desenvolvimento, a partir dos sentidos atribuídos por esses 
sujeitos sobre o ser e estar dentro dessa etapa de educação, por meio da escuta 
das falas, expressões, gestos e diferentes linguagens apresentadas pelas 
crianças na rotina escolar do NEI. A elaboração deste trabalho se ancora no 
projeto de pesquisa sob o título “Ser e estar na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental: o que dizem as crianças?”, que tem como unidade de execução o 
NEI-CAp/UFRN, o qual se propõe a compreender os sentidos atribuídos pelas 
crianças sobre ser e estar nesses contextos educacionais. A reflexão e análise 
acerca do objeto de pesquisa se dará a partir da concepção de que as crianças, 
como seres histórico-sociais que são, capazes de produzirem sua própria 
cultura, possuem voz, conhecimento e capacidade de atribuição de sentidos, 
atributos esse que precisam ser ouvidos e respeitados, tornando-as co-
participativas dos seus processos de desenvolvimento. A discussão da temática 
se dará com aporte em referenciais teóricos, como Vygotsky (1991), Craidy; 
Kaercher (2001), Pereira (2014), Kramer (2007) e Borba (2007) e em diários de 
observação de campo. 
 
Palavras-chave: Espaços e tempos. Sentidos. Educação Infantil. 

TITLE: SPACES AND TIMES IN CHILDHOOD EDUCATION: THE MEANING OF 

CHILDREN OF CLASS 1 OF NEI CHILDHOOD EDUCATION ABOUT BEING 

AND BEING IN THIS STAGE OF BASIC EDUCATION 

Abstract 

The purpose of this study is to understand the ways in which the spaces and 
times experienced by children in class 1 of Early Childhood Education at the 
Childhood Education Center (NEI-CAp / UFRN), an application college (CAp) 
linked to the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), are mediators 
or not of interactions and development, from the meanings attributed by these 
subjects about being and being within this stage of education, through listening 
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to the speeches, expressions, gestures and different languages presented by 
children in the NEI school routine. The elaboration of this work is anchored in the 
research project under the title “To be and to be in Early Childhood Education 
and Elementary Education: what do children say?”, Whose execution unit is the 
NEI-CAp / UFRN, which is proposed to understand the meanings attributed by 
children about being and being in these educational contexts. The reflection and 
analysis about the research object will be based on the conception that children, 
as historical-social beings who are capable of producing their own culture, have 
a voice, knowledge and the ability to attribute meanings, attributes that they need 
be heard and respected, making them co-participative in their development 
processes. The discussion of the theme will be based on theoretical references, 
such as Vygotsky (1991), Craidy; Kaercher (2001), Pereira (2014), Kramer (2007) 
and Borba (2007) and field observation journals. 
 
Keywords: Spaces and times. Senses. Child education. 
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TÍTULO: Perspectiva textual-interativa: um estudo histórico a partir de 

dissertações e teses 

Resumo 

Esta pesquisa é desdobramento de um projeto maior sobre a História da 
Perspectiva Textual-Interativa (PTI), desenvolvido pelo Professor Doutor 
Clemilton Lopes Pinheiro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). O objetivo é analisar teses e dissertações que apresentassem como 
aporte teórico a PTI. Realizou-se, portanto, uma busca no Banco Nacional de 
Teses e Dissertações (BDTD), defendidas no período de 1999 a 2019). Foram 
encontrados vinte e quatro trabalhos. A análise das teses e dissertações permitiu 
a construção das seguintes afirmativas sobre a PTI: a) o número de teses e 
dissertações fundamentadas na PTI, no Brasil, é baixo; b) há uma irregularidade 
temporal na produção; c) Na maioria dos casos, a abordagem da PTI foi 
realizada em conjunto com outras teorias; d) de modo geral, os princípios e 
categorias de análise da PTI são reiterados; e) o aporte teórico da PTI vem 
contribuindo nas pesquisas sobre a história da língua; Desse modo, esta 
pesquisa demonstra o potencial dos pressupostos teóricos da Perspectiva 
Textual-Interativa, e evidencia a necessidade de difundi-los nas universidades 
brasileiras. Palavras-chave: História das ideias linguísticas; Perspectiva textual-
interativa; Texto; 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: História das ideias linguísticas; PTI; Texto. 

TITLE: Textual-interactive perspective: history, epistemology, development 

Abstract 

This research is the result of a larger project on the History of Textual-Interative 
Perspective (ITP), developed by Professor Clemilton Lopes Pinheiro, at the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). The objective is to analyze 
theses and dissertations that would present PTI as a theoretical contribution. 
Therefore, a search was made at the National Bank of Theses and Dissertations 
(BDTD), defended from 1999 to 2019). Twenty-four papers were found. The 
analysis of the theses and dissertations allowed the construction of the following 
statements on ITP: a) the number of theses and dissertations based on ITP in 
Brazil is low; b) there is a temporal irregularity in the production; c) in most cases, 
the ITP approach was performed together with other theories; d) in general, the 
principles and categories of ITP analysis are reiterated; e) the theoretical 
contribution of ITP has contributed to the researches on the history of the 
language; thus, this research demonstrates the potential of the theoretical 
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assumptions of the Textual-Interative Perspective, and highlights the need to 
disseminate them in Brazilian universities. 
 
Keywords: History of linguistic ideas; PTI; Text. 
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TÍTULO: As releituras do sebastianismo: levantamento da produção 

historiográfica contemporânea (Brasil e Portugal) 

Resumo 

O presente trabalho resulta das atividades desenvolvidas no âmbito do plano de 
trabalho “As releituras do sebastianismo: levantamento da produção 
historiográfica contemporânea (Brasil e Portugal)” vinculado ao projeto “Místicos, 
Fanáticos e Sebastianistas: dobras das crenças religiosas na cultura luso-
brasileira (século XX)” da Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC/UFRN. Objetiva 
compreender como a autora tunisiana Lucette Valensi, em sua obra “Fábulas da 
memória: a gloriosa batalha dos três reis” (1996), apresenta as memórias sobre 
a Batalha Alcácer Quibir, que aconteceu no Norte do Marrocos, entre Tanger e 
Fez, no sentido de perceber o seu esforço de ir além de fontes históricas 
europeias. A atualidade e urgência dos estudos pós-coloniais justificam a 
presente análise. No tocante ao referencial teórico-metodológico, busca amparo 
nos escritos de Michel de Certeau (1982), inspirando-se na operação 
historiográfica. Por último 
 
Palavras-chave: Lucette Valensi. Descolonização. Sebastianismo. Memória. 

TITLE: Fables of memory: a view beyond Europe on the Battle of Alcácer Quibir 

Abstract 

The present paper results from the activities developed within the scope of the 
work plan “The reinterpretations of Sebastianism: survey of contemporary 
historiographical production (Brazil and Portugal)” connected to the project 
“Mystics, Fanatics and Sebastianists: folds of religious beliefs in Portuguese 
culture (20th century)” from the Scientific Initiation Scholarship /PIBIC/ UFRN. It 
aims to understand how the Tunisian author Lucette Valensi, in her work “Fables 
of memory: the glorious battle of the three kings”, presents the memories about 
the Battle of Alcácer Quibir in the sense of perceiving her effort to go beyond 
European sources. The topicality and urgency of post-colonial studies justify the 
present analysis. Regarding the theoretical-methodological part, it seeks support 
in the writings of Michel de Certeau (1982), drawing inspiration from the 
historiographic operation. Finally, it notes the importance of a broader look at 
Sebastianism. 
 
Keywords: Lucette Valensi. Decolonization. Sebastianism. Memory. 
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TÍTULO: Bolsonarismo VS Juventude: Os "Ismos" da nova direita e o combate 

aos movimentos sociais 

Resumo 

A conjuntura política no Brasil pós-golpe de 2016 pode ser interpretada como o 
resultado de uma movimentação política que teve seu auge nas manifestações 
de Junho de 2013. Com a ascensão de discursos ideológicos de direita sendo 
reproduzidos pelas massas e ganhando força enquanto projeto de governo 
nacional, a direita voltou ao poder após a aplicação questionável, porém bem-
sucedida, de um processo de impeachment contra a então presidente Dilma 
Rousseff. Esses discursos estavam relacionados a questões de segurança 
pública, onde se era proposto um projeto de ação mais radical e violento no 
combate à criminalidade; a uma maior expansão de ideais cristãos, ligados a 
agendas anti-minorias que afetavam principalmente as comunidades LGBTs e 
os direitos das mulheres; a um projeto econômico neoliberal, que trazia ideias de 
redução da máquina estatal e privatização de grandes corporações nacionais; e 
a promoção da descrença em movimentos sociais historicamente ligados à 
esquerda, como por exemplo, o movimento estudantil e o negro. Dentro de todo 
esse contexto, e utilizando uma metodologia essencialmente qualitativa, o artigo 
se propõe a analisar a partir dos conceitos de populismo e fascismo, como se 
deu a ascensão dessa nova direita e de que forma as juventudes dos 
movimentos sociais foram atacadas por ela. Também se propõe a analisar quais 
os repertórios e estratégias de resistência e enfrentamento adotadas por essas 
juventudes a partir dessa nova conjuntura. 
 
Palavras-chave: Bolsonarismo; populismo; fascismo; movimentos sociais; 

juventudes. 

TITLE: Bolsonarism vs Youth: The 'Isms' from the new right-wing and the battle 

against the social moviments 

Abstract 

The political conjuncture at the post coup Brazil of 2016 may be interpreted as 
the result of a political moviment that had its peak at June's manifestations of 
2013. With the ideological speachs' rise from the right-wing being reproduced by 
the masses and achieving strength while nacional governmet project, the right 
side came back to the powe after a questionable application although well 
succeded of a impeachment process against the former presidente Dilma 
Rouseff. Those speeches were related to public security matters where was 
proposed a more racial and violente action project against crimes rates; a bigger 
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expansion of cristian ideals connected to anti minorities agendas tha affected 
mainly the LGBTs comunnities and women's rights; a neoliberal economic project 
that brought ideas of state machine reduction and privitization of big nacionals 
corporations; and the promotion of desbelief in historicals social moviments 
connected to the left-wing, such as the black and student moviment. Inside this 
hole context and using a essencialy qualitative methodology this paper proposes 
tho analyse from the concepts of populism and facism how it happed the rise of 
this new right-wing and how the youths from the social moviments were attacked 
by her. Also it proposes to analyse which repetoires and resistance and coping 
strategies adopted by these youths from this new conjuncture. 
 
Keywords: Bolsonarism; populism; facism; social moviments; youth. 
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TÍTULO: Educação musical online e semipresencial: organização, planejamento 

e oferta de cursos de instrumentos musicais. 

Resumo 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica concluída, que teve 
como objetivo central mapear e realizar uma breve discussão sobre cursos de 
música ofertados a distância através de Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação. O referencial teórico percorre questões como o constante avanço 
tecnológico e os meios digitais de compartilhamento de informações, que 
conseguem ampliar cada vez mais as possibilidades de interação no 
ciberespaço. Em relação aos procedimentos metodológicos, foi seguida uma 
abordagem qualitativa e descritiva, que teve como base a pesquisa online. Os 
resultados apontaram, dentre outras questões, para uma carência em ofertas de 
extensão a distância nas Universidades públicas e particulares, principalmente 
no que concerne ao ensino e aprendizagem de instrumentos musicais. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Música; Ensino e aprendizagem. 

TITLE: Online and semi-presential music education: organization, planning and 

offering musical instrument courses. 

Abstract 

This work is the result of a completed scientific initiation research, whose main 
objective was to map and conduct a brief discussion on music courses offered at 
a distance through Digital Information and Communication Technologies. The 
theoretical framework covers issues such as constant technological 
advancement and digital means of sharing information, which can increasingly 
expand the possibilities of interaction in cyberspace. Regarding methodological 
procedures, a qualitative and descriptive approach was followed, which was 
based on online research. The results pointed, among other issues, to a lack of 
distance extension offers in public and private Universities, especially with regard 
to the teaching and learning of musical instruments. 
 
Keywords: Distance Education; Music; Teaching and Learning. 
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TÍTULO: As práticas esportivas e os jogos nos contos de João Antônio 

Resumo 

Incentivar a prática da leitura é fundamental para desenvolver e formar cidadãos 
críticos e reflexivos. Nesse sentido, o referido trabalho propõe a história em 
quadrinhos - especificamente o mangá - como dispositivo didático pedagógico 
para o incentivo e desenvolvimento da leitura nas aprendizagens da educação 
física, mediante uso de artefactos tecnológicos como celulares, tablets, 
computadores e notebooks. A pesquisa foi fundamentada no estudo e análise 
bibliográfica em uma abordagem qualitativa. Foi analisado o mangá – Slam dunk 
– que tem sua história contada em 276 capítulos distribuídos em 31 volumes, 
seu roteiro retrata o mundo do basquete. Como resultado, podemos considerar 
que a leitura do Mangá proporciona o entendimento das principais regras e 
táticas do basquete, bem como problemas sócio-políticos e culturais como 
bullying; temas transversais como ética, saúde e orientação sexual; a 
importância do esporte na formação e integração do sujeito na sociedade e a 
disciplina, determinação e superação frente às dificuldades encontradas na 
modalidade esportiva. Assim, os quadrinhos pode favorecer o trabalho docente, 
tornando as aulas mais lúdicas, dinâmicas, de fácil adaptação, e um potencial 
despertar da curiosidade e interesse dos estudantes, tornando o mangá uma boa 
dispositivo de ensino e aprendizagem da educação física. 
 
Palavras-chave: Quadrinhos; basquete; mangá; leitura 

TITLE: HISTORY IN PICTURES AS A PEDAGOGICAL TEACHING DEVICE IN 

TEACHING - LEARNING PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 

Encouraging the practice of reading is essential to develop and train critical and 
reflective citizens. In this sense, the referred work proposes the comic book - 
specifically the manga - as a didactic pedagogical device for the encouragement 
and development of reading in the learning of physical education, through the use 
of technological artifacts such as cell phones, tablets, computers and notebooks. 
The research was based on the study and bibliographic analysis in a qualitative 
approach. It was analyzed the manga - Slam dunk - which has its story told in 
276 chapters distributed in 31 volumes, its script portrays the world of basketball. 
As a result, we can consider that reading the Manga provides an understanding 
of the main rules and tactics of basketball, as well as socio-political and cultural 
problems such as bullying; transversal themes such as ethics, health and sexual 
orientation; the importance of sport in the formation and integration of the subject 
in society and discipline, determination and overcoming in the face of difficulties 
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encountered in sports. Thus, comics can favor teaching work, making classes 
more playful, dynamic, easy to adapt, and a potential to awaken students' 
curiosity and interest, making manga a good teaching and learning device for 
physical education. 
 
Keywords: Comics; basketball; mango; reading 
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TÍTULO: Análise das dissertações e produtos educacionais do PPGECNM da 

UFRN no ano de 2015 

Resumo 

O Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 
(PPGECNM) da UFRN teve suas atividades iniciadas em 2002, sendo o primeiro 
mestrado profissional do Nordeste brasileiro. Nesta pesquisa analisamos as 
dissertações e produtos educacionais produzidos no ano de 2015, totalizando 11 
dissertações. O trabalho foi iniciado há dois anos, portanto, ainda está em 
andamento. Primeiramente, há o estudo de descrição, análise e avaliação da 
produção acadêmica das dissertações, a partir de descritores específicos 
CEDOC, para que, em seguida, possamos criar um banco de dados com este 
panorama na região. A segunda etapa do projeto consiste em mapear a atuação 
profissional e continuidade na formação dos egressos. 

 
Palavras-chave: Mestrado profissional; Produto educacional. 

TITLE: Analysis of PPGECNM dissertations and educational products from 

UFRN in 2015 

Abstract 

The Professional Master in Teaching Natural Sciences and Mathematics 
(PPGECNM) at UFRN had its activities started in 2002, being the first 
professional master in the Brazilian Northeast. In this research we analyzed the 
dissertations and educational products produced in 2015, totaling 11 
dissertations. The work began two years ago, so it is still in progress. First, there 
is the study of description, analysis and evaluation of the academic production of 
the dissertations, based on specific CEDOC descriptors, so that we can then 
create a database with this panorama in the region. The second stage of the 
project consists in mapping the professional performance and continuity in the 
formation of the egresses. 
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TÍTULO: LAZER E INCLUSÃO: DIALOGANDO COM AS DIFERENÇAS 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo identificar e analisar as práticas corporais 
no contexto do lazer da pessoa com deficiências durante o período de isolamento 
social. Caracteriza-se como um estudo qualitativo e para coleta de dados 
utilizou-se de um questionário com perguntas abertas e fechadas relacionadas 
ao lazer e ao isolamento social. Os dados foram apreciados por meio da análise 
de conteúdo de Bardin, diante da análise observou-se que as atividades virtuais 
com um percentual de 100% se apresentam como a principal prática durante o 
período de isolamento social, seguida das atividades intelectuais que 
demonstraram um percentual de 80%. Percebeu-se ainda, um aumento na 
interação familiar por meio das práticas, sejam elas físicas, intelectuais, virtuais, 
manuais etc. 
 
Palavras-chave: Lazer;pessoas com deficiência;inclusão;isolamento social 

TITLE: LEISURE AND INCLUSION: DIALOGUING WITH DIFFERENCES 

Abstract 

This study aims to identify and analyze body practices in the context of leisure for 
people with disabilities during the period of social isolation. It is characterized as 
a qualitative study and for data collection we used a questionnaire with open and 
closed questions related to leisure and social isolation. The data were 
appreciated through the content analysis of Bardin, before the analysis it was 
observed that the virtual activities with a percentage of 100% are presented as 
the main practice during the period of social isolation, followed by the intellectual 
activities that demonstrated a percentage of 80%. There was also an increase in 
family interaction through practices, be they physical, intellectual, virtual, 
manuals, etc. 
 
Keywords: Leisure;people with disabilities;inclusion; social isolation 
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TÍTULO: A gramática em sala de aula: um retrato das produções técnicas e 

científicas na cidade de Currais Novos 

Resumo 

Este trabalho discute aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem de 
gramática no âmbito da Educação Básica na região do Seridó, sobretudo, no 
município de Currais Novos, mapeando as discussões e percepções acerca da 
investigação dos fenômenos gramaticais a partir de uma pesquisa qualitativa e 
documental. Por meio disso, objetiva colaborar com a reflexão sobre as 
discussões a respeito do ensino e aprendizagem de língua materna, em especial, 
sobre o papel da gramática nas práticas escolares. Como aporte teórico foram 
utilizados os fundamentos teóricos advindos de Antunes (2003), Faraco (2006), 
Neves (2010), Bispo e Silva (2011), Vieira e Brandão (2019) dentre outros. Os 
resultados obtidos evidenciam propostas de ensino que contemplam os aspectos 
gramaticais voltados majoritariamente para a gramática normativa e tradicional. 
 
Palavras-chave: Ensino de Gramática; Escola; Seridó. 

TITLE: Grammar in the Classroom: A Portrait of Technical and Scientific 

Productions in the City of Currais Novos 

Abstract 

This paper discusses aspects related to grammar teaching and learning within 
the Basic Education in the Seridó region, focusing the town Currais Novos and 
mapping perceptions about the grammatical phenomena investigation via a 
qualitative and documentary research. It aims to collaborate with a reflection on 
how about teaching and learning the mother tongue, especially about the role of 
grammar in Brazilian Portuguese school practices. As a theoretical framework, 
the study is based on Antunes (2003), Faraco (2006), Neves (2010), Bispo e 
Silva (2011), Vieira and Brandão (2019), inter alia. The results show teaching 
proposals that contemplate the grammatical aspects mainly focused on 
normative and traditional grammar. 
 
Keywords: Grammar Teaching; School; Seridó. 
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TÍTULO: A presença de Michel Foucault na produção científica nacional da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação 

Resumo 

Michel Foucault é um dos mais importantes autores das Ciências Sociais e 
Humanas (CSH), responsável por uma diversidade de publicações. A 
Biblioteconomia e a Ciência da Informação inserem-se no rol das CSH, 
apropriando-se das correntes de pensamento produzidos pelas ciências, 
consolidando o diálogo. Deste modo, a partir de um estudo bibliométrico o 
objetivo desta pesquisa é mapear a presença de Michel Foucault na produção 
científica nacional da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Para tanto, foi 
selecionada a Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI), que indexa os artigos de periódicos nacionais impressos e eletrônicos 
da área. A coleta de dados foi empreendida em janeiro de 2020, de modo que a 
cobertura da pesquisa fosse de 1972 a 2019, sendo realizada a partir da consulta 
dos termos “Foucault” e “Michel Foucault”. Foi observado a partir da 
sistematização dos 128 artigos selecionados: ano de publicação, autoria, 
periódico, palavras-chaves, temáticas dos artigos e análise das citações. Foram 
citadas 362 obras de Michel Foucault, entre livros, capítulos de livros e artigos. 
Percebemos que Foucault é um referencial teórico-metodológico para a 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, estando presente desde a década de 
1990 no cenário nacional, sobretudo com a “Arqueologia do saber”. Os 
resultados apontaram também uma concentração das citações em artigos 
associados aos “Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da 
Informação”, “Informação, Educação 
 
Palavras-chave: Epistemologia Ciências Sociais e Humanas Bibliometria Michel 

Foucault 

TITLE: Michel Foucault's presence in the national scientific production of Library 

and Information Science 

Abstract 

Michel Foucault is one of the most important authors of Social and Human 
Sciences (CSH), responsible for a diversity of publications. Library and 
Information Science are included in the list of CSH, appropriating the currents of 
thought produced by the sciences, consolidating the dialogue. Thus, from a 
bibliometric study, the objective of this research is to map the presence of Michel 
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Foucault in the national scientific production of Library and Information Science. 
To this end, the database of brazilian publications in Information Science 
(BRAPCI) was selected, which indexes articles from national printed and 
electronic journals in the area. Data collection was undertaken in January 2020, 
so that the research coverage was from 1972 to 2019, being carried out by 
consulting the terms “Foucault” and “Michel Foucault”. It was observed from the 
systematization of the 128 selected articles: year of publication, authorship, 
periodical, keywords, themes of articles and analysis of citations. 362 works by 
Michel Foucault were cited, including books, book chapters and articles. We 
realize that Foucault is a theoretical-methodological framework for Library and 
Information Science, having been present since the 1990s on the national scene, 
especially with the “Archeology of knowledge”. The results also pointed to a 
concentration of citations in articles associated with the “Historical and 
Epistemological Studies of Information Science”, “Information, Education and 
Work” and "Knowledge O 
 
Keywords: Epistemology Social and Human Sciences Bibliometrics Michel 

Foucault 
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TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DOS OBSERVATÓRIOS DO SUAS NO POLO 

POTENGI/RN 

Resumo 

Os processos sistemáticos de territorialização, monitoramento, orientação e 
abordagem do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), enquanto 
Proteção Social Básica, enfrentam um conjunto de dificuldades inerentes ao 
processo de exploração e degradação do vínculo familiar no sistema capitalista. 
O objetivo do Observatório do SUAS é, numa tentativa de esclarecimento e 
denúncia desse sistema, reconhecer e analisar as dificuldades, tais como as 
principais demandas de cada município do território Potengi/RN, e confrontá-las 
com as condições concretas de trabalho das (os) profissionais da Assistência. 
Dessa forma, viagens de campo foram realizadas a fim de coletar dados 
quantitativos. Os resultados da pesquisa possibilitaram concluir inúmeros 
aspectos convergentes entre os CRAS, referente aos seus respectivos espaços 
físicos, disponibilidade de serviços e equipe servidora, considerando o 
mapeamento geral do Território. Assim, concluiu-se que apenas 50% dos CRAS 
dos municípios visitados possuem espaço próprio para realização dos serviços 
sócio assistenciais, por exemplo, e que são exatamente estes CRAS que são 
mais facilmente identificados pela população, tornando-se menos passíveis de 
mudança contínua de sede. Nesse sentido, evidenciar as contradições do 
processo de desenvolvimento da Política de Assistência Social se torna 
emergencial, na medida em que o objetivo da pesquisa também é afirmar a 
adoção de uma postura crítica comprometida com a mudança social. 
 
Palavras-chave: Serviço Social; Proteção Social; Assistência Social. 

TITLE: Implementation of the SUAS observatories in the Potengi/RN Pole 

Abstract 

The systematic processes of territorialization, monitoring, guidance and approach 
of the Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), while Basic and 
Special Social Protection, face a set of difficulties in the capitalism that are 
inherent of exploitation and degradation of the family bond. In order to clarify and 
denounce this, the Observatório do SUAS, aims to recognize and analyze the 
main demands and the dificulties of each city in the territory of Potengi/RN, and 
to confront it with the concrete working conditions of the workers. Therefore, field 
trips were made in order to gather data. The survey results made it possible to 
establish innumerous converging aspects between the CRAS, relating on his 
physical spaces, availability of services and servant team, take in account the 
overall mapping of territory. Thus, demonstrate that only 50% of the CRAS from 
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the visited townships has they own space to carry out social care services, for 
example, and that those exactly CRAS are more easily identified by the 
population, making them less susceptible to continuous head office shift. For that 
reason, emphasize the contradictions of the development process of Social 
Assistance becomes urgency, as far as the survey goal it is also to claim the 
adoption of a critical stand engaged with social change. 
 
Keywords: Social Service; Social Protection; Social Assistance. 
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TÍTULO: Metáforas no contexto na retórica neopentecostal: a persuasão em 

torno das práticas financeiras em perspectiva longitudinal (2007-2018) 

Resumo 

Segundo Hunt (2000), as igrejas neopentecostais têm grande capacidade de 
adaptação sociocultural. Pensando nisso, o objetivo deste projeto é investigar se 
a transformação do contexto sociopolítico nacional influencia na produção 
textual-interativa dos sermões neopentecostais e, consequentemente, nas 
estratégias argumentativas neles utilizadas. Considerando que a metáfora 
funciona como estratégia argumentativa na retórica neopentecostal (MARTINS, 
2011; 2015), utilizamos como categoria de análise: a noção de metáfora 
conceitual (LAKOFF & JOHNSON, 1980); e a ideia de contexto cunhada por 
Hanks (1999). Para alcançar os resultados, analisamos a relação entre a 
conceituação metafórica em torno da categoria PROSPERIDADE e o contexto 
sociopolítico em dois cultos. Um deles, gravado em 2007 e outro em 2018. Os 
resultados mostram que em 2007 o locutor conceituou metaforicamente a 
categoria PROSPERIDADE em termos de TER UMA TERRA PRODUTIVA, pois 
ele esperava que a preocupação do auditório fosse a de multiplicar os bens 
materiais que já possuíam. Já em 2018, o locutor conceituou PROSPERIDADE 
em termos de RESTITUIR OS VALORES DA FAMÍLIA, pois ele esperava que a 
preocupação do auditório de restaurar os valores familiares diante da ameaça 
da “esquerda”. Em suma, este estudo conclui que, na retórica neopentecostal, a 
incorporação do contexto sociopolítico ao discurso produz efeitos na construção 
de estratégias argumentativas para persuadir o público a aderir às suas práticas 
financeiras. 
 
Palavras-chave: neopentecostalismo, metáfora, contexto. 

TITLE: METAPHORS IN THE CONTEXT IN NEOPENTECOSTAL RHETORIC: 

THE PERSUASION AROUND FINANCIAL PRACTICES FROM A 

LONGITUDINAL PERSPECTIVE (2007-2018) 

Abstract 

Hunt (2000) says that neo-Pentecostal churches have a great capacity for socio-
cultural adaptation. With this in mind, the objective of this project is to investigate 
whether the transformation of the national socio-political context influences the 
textual-interactive production of the neo-Pentecostal sermons and, consequently, 
the argumentative strategies used in them. Considering that metaphor works as 
an argumentative strategy in neo-Pentecostal rhetoric (MARTINS, 2011; 2015), 
we used as a category of analysis: the notion of conceptual metaphor (LAKOFF 
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& JOHNSON, 1980); and the idea of context coined by Hanks (1999). To achieve 
the results, we analyzed the relationship between the metaphorical 
conceptualization around the category PROSPERITY and the socio-political 
context in two cults. One of them, recorded in 2007 and the other in 2018. The 
results show that in 2007 the speaker metaphorically conceptualized the 
PROSPERITY category in terms of HAVE PRODUCTIVE LAND, as he expected 
the audience's concern to be to multiply the material goods they already had. In 
2018, the announcer conceptualized PROSPERITY in terms of RESTORING 
FAMILY VALUES, as he expected the auditorium's concern to restore family 
values in the face of the threat from the “left”. In short, this study concludes that 
the incorporation of the socio-political context into the discourse has effects on 
the construction of argumentative strategies to persuade the public to adhere to 
its financial practices. 
 
Keywords: Keywords: Neo-Pentecostalism, metaphor, context. 
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TÍTULO: Encontrabilidade da informação: um enfoque na avaliação das 

affordances presentes nos ambientes informacionais analógico e digital da 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) da UFRN 

Resumo 

 

Este estudo trata do mapeamento e análise das affordances presentes nos 
ambientes informacionais analógico e digital da Biblioteca Central Zila Mamede 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (BCZM/UFRN) e se estas 
favorecem a encontrabilidade da informação. Entende-se por affordance como 
sendo pistas de ação com a finalidade de indicar e/ou orientar o sujeito de como 
interagir/usar um recurso informacional, um ambiente informacional e/ou um 
sistema de informação. Para levantamento dos dados, foi realizada pesquisa 
bibliográfica com abordagem qualitativa, e estudo de caso na Biblioteca Central 
Zila Mamede da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (BCZM/UFRN). 
Esta pesquisa usa como referencial teórico: os três tipos de affordances 
classificados por Gaver (2002), affordance percebida, affordance escondida e 
falsa affordance. Além disso, os três tipos de affordances e sub-affordances 
relacionadas com a descoberta de informações não planejadas definidos por 
Björneborn (2017). O estudo deste atributo da encontrabilidade da informação 
poderá nos possibilitar uma visão de como as pistas intuitivas presentes na 
BCZM/UFRN podem facilitar e/ou dificultar o entendimento, a busca e a 
recuperação da informação requerida pelo sujeito. 

 
 
Palavras-chave: Encontrabilidade da Informação. Affordance. Ambientes 

informacionais. 

TITLE: Information findability: a focus on the evaluation of the affordances 

present in the analog and digital informational environments of the Central Library 

Zila Mamede (BCZM) of UFRN 

Abstract 
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This study deals with the mapping and analysis of the affordances present in the 
analog and digital informational environments of the Central Library Zila Mamede 
of the Federal University of Rio Grande do Norte (BCZM/UFRN) and whether 
these favors the information findability. Affordance is understood as being 
courses of action with the purpose of indicating and/or guiding the subject on how 
to interact/use an informational resource, an informational environment and/or an 
information system. For data collection, a bibliographic research with qualitative 
approach was carried out, and a case study was conducted at the Central Library 
Zila Mamede of the Federal University of Rio Grande do Norte (BCZM/UFRN). 
This research uses as theoretical reference: the three types of affordances 
classified by Gaver (2002), perceptible affordance, hidden affordance and false 
affordance. In addition, the three types of affordances and sub-affordances 
related to the discovery of unplanned information defined by Björneborn (2017). 
The study of this attribute of information findability may provide us with an insight 
into how the intuitive clues present in BCZM/UFRN may facilitate and/or hinder 
the understanding, search and retrieval of the information required by the subject. 

 
 
Keywords: Information Findability. Affordance. Information Environments 
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TÍTULO: Etnografia de um Conflito Público: A remoção da feirinha de Pium/RN 

Resumo 

No presente trabalho, o leitor(a) encontrará os resultados parciais da pesquisa 
O Lugar das Razões Públicas: Controvérsia em torno da remoção da feira livre 
de Pium (2019-2020) referente à investigação sociológica de uma controvérsia 
pública em torno da remoção da feira livre de Pium (RN). Inicialmente, a pesquisa 
se concentrou no exame e análise do conflito resultante da remoção da 
tradicional feira-livre de Pium, em especial, como diferentes atores sociais se 
envolveram na construção de um problema público. A teoria da esfera pública 
(Habermas, [1962] 2014) e a sociologia dos problemas públicos (Limieux, 2007; 
Chateauraynaud, 2012; Cefaï, 2011, 2017) formaram conjuntamente os 
principais aportes teóricos da investigação. Sobre a metodologia, a observação 
direta (Chauvim; Jounin, 2015, p.124-140), a entrevista de face a face (Barbot, 
2015, p.102-123) e a pesquisa documental (Cellard, 2010, p.295-316) foram as 
técnicas de pesquisa mais empregadas, seguidas do método compreensivo 
como principal método de análise (Paugam, 2015) do material empírico 
(narrativas, notas etnográficas sobre o espaço físico, cenas, ações e interações). 
A amostra construída, não probabilística, (Firdon, 2015, p.67-84) foi formada por 
moradores que frequentavam a feirinha de Pium, feirantes, comerciantes locais, 
jornais e Ministério Público Federal (MPF). 
 
Palavras-chave: Esfera Pública. Arena Pública. Controvérsias. Conflitos 

públicos. 

TITLE: ETHNOGRAPHY OF A PUBLIC CONFLICT: THE REMOVAL OF 

FEIRINHA DE PIUM/RN 

Abstract 

In this paper, the reader will find the partial results of the research called "The 
Place of Public Reasons: A controversy around the removal of the Feira livre de 
Pium (2019-2020), concerning the sociological investigation of the public 
controversy around the removal of the Feira livre de Pium (RN). The research 
focuses on the examination and analysis of the conflicts among the actors 
involved in the public controversy, as well as their social phenomenon and how 
the collective administration of this public problem was handled. The research 
was theoretically guided by the theory of the public sphere (Habermas, [1962] 
2014) and by the sociology of public problems (Limieux, 2007; Chateauraynaud, 
2012; Cefaï, 2011, 2017). Concerning the methodology, the most used 
techniques were the direct observation (Chauvim; Jounin, 2015, p.124-140), 
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face-to-face interview (Barbot, 2015, p.102-123) and documentary research 
(Cellard, 2010, p.295- 316), followed by the comprehensive method as the 
primary method of analysis (Paugam, 2015) of the empirical material (narratives, 
ethnographic notes about the physical space, scenes, actions, and interactions). 
The non-probabilistic constructed sample (Firdon, 2015, p.67-84) was formed by 
residents who attended Feira livre de Pium, marketer, local traders, newspapers, 
and the Brazilian Federal Public Ministry (MPF). 
 
Keywords: Public Sphere. Public Arena. Controversies. Public conflicts. 
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TÍTULO: O Trabalho Pedagógico com a Linguagem Escrita no Âmbito do 

Atendimento Educacional Hospitalar de Crianças 

Resumo 

A presente pesquisa acerca do desenvolvimento da linguagem escrita em 
crianças de 0 a 5 anos de idade que estão inseridas na Classe Hospitalar do 
Hospital Universitário Onofre Lopes/HUOL – UFRN – EBSERH. O mesmo fica 
localizado na cidade de Natal/RN. O hospital atende crianças em diversas 
situações de enfermidade, tais como: “Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)”; 
crianças que possuem algum tipo de transplante; crianças com enfermidades 
recém descobertas para a realização de diagnóstico; dentre outras. A Classe 
Hospitalar encontra-se inserida no setor da pediatria, para crianças em situação 
de internação, tanto para aquelas que ficarão por um curto período, como 
também por um longo período. O foco da pesquisa desenvolvida tem o intuito de 
observar e analisar a ocorrência do trabalhar e desenvolvimento da linguagem 
escrita da criança internada, colhendo informações úteis, desde a inserção da 
criança na classe hospitalar até a sua saída. Através da observação e análise, 
torna-se possível associar as teorias existentes acerca do processo de escrita e 
das novas formas de ensino e aprendizagem com a realidade. Além disso, 
podemos ver que por meio da escola no hospital as crianças que estão em 
situação de enfermidade tenham acesso à educação. 
 
Palavras-chave: Classe Hospitalar; Educação; Infância; Linguagem Escrita 

TITLE: Pedagogical work with written language in the context of educational 

hospital care for children 

Abstract 

The present research about the development of written language in children from 
0 to 5 years old who are inserted in the Hospital Class of Hospital Universitário 
Onofre Lopes / HUOL - UFRN - EBSERH. It is located in the city of Natal / RN. 
The hospital assists children in various illness situations, such as: “Systemic 
Lupus Erythematosus (SLE)”; children who have some type of transplant; 
children with newly discovered illnesses for diagnosis; among others. The 
Hospital Class is inserted in the pediatrics sector, for children in a situation of 
hospitalization, both for those who will be for a short period, as well as for a long 
period. The focus of the developed research has the intention of observing and 
analyzing the occurrence of the work and development of the written language of 
the hospitalized child, collecting useful information, since the child's insertion in 
the hospital class until his departure. Through observation and analysis, it 
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becomes possible to associate existing theories about the writing process and 
new forms of teaching and learning with reality. In addition, we can see that 
through school in the hospital, children who are in a situation of illness have 
access to education. 
 
Keywords: Hospital Class; Education; Childhood; Written language 
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TÍTULO: ELEMENTOS SUBJETIVOS RELACIONADOS À CRIATIVIDADE NAS 

PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS INCLUSIVOS: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

Resumo 

 

A Educação Inclusiva é um paradigma educacional que desafia a escola a mudar 
a sua organização e funcionamento para atender a todos os alunos, 
independente da condição que apresente, no intuito que estes não sofram 
nenhuma exclusão. Nesse contexto, o presente trabalho aborda uma pesquisa 
caracterizada como Análise Bibliográfica, fundamentada teoricamente em Brasil 
(2008), Brasil (1997), González Rey (2011), González Rey e Mitjáns Martínez 
(2017), dentre outros. O trabalho está vinculado ao Programa Institucional de 
Iniciação Científica – PIBIC e seu planejamento foi reconfigurado devido à 
suspensão das atividades presenciais na UFRN, que impossibilitou a realização 
da pesquisa empírica. O projeto foi renovado para ter continuidade no período 
de agosto de 2020 a julho de 2021. No interstício concluído, tivemos como 
objetivo geral: compreender a criatividade com base na Teoria da Subjetividade 
elaborada na perspectiva histórico-cultural e como objetivos específicos: 
identificar elementos subjetivos que se relacionam com a criatividade nas 
práticas pedagógicas; discutir a relevância da criatividade para efetivação dos 
processos de inclusão escolar. A construção dos dados se deu através da 
análise bibliográfica. A partir das informações construídas na pesquisa 
consideramos que criatividade é de grande relevância para efetivação dos 
processos de inclusão escolar, seja pela diversidade de demanda de tais 
processos, bem como para o próprio bem-estar do professor. 
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TITLE: SUBJECTIVE ELEMENTS RELATED TO CREATIVITY IN TEACHING 

PRACTICES IN INCLUSIVE CONTEXTS: BIBLIOGRAPHIC REVIEW 

Abstract 
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The Inclusive Education is an educational paradigm that challenges the school to 
change its organization and functioning to serve all students, regardless of their 
condition, in order that they will not suffer any exclusion. In this context, the 
present work addresses a research characterized as Bibliographic Analysis, 
theoretically grounded in Brazil (2008), Brazil (1997), González Rey (2011), 
González Rey and Mitjáns Martínez (2017), among others. The work is linked to 
the Institutional Scientific Initiation Program - PIBIC and its planning was 
reconfigured due to the suspension of on-site activities at UFRN, which made 
empirical research impossible. The project was renewed for continuity from 
August 2020 to July 2021. In the completed interstice, we had as a general 
objective: to understand creativity based on the Theory of Subjectivity elaborated 
in the historical-cultural perspective and as specific objectives: to identify 
subjective elements that relate to creativity in teaching practices; discuss the 
relevance of creativity to make school inclusion processes effective. The 
construction of the data took place through bibliographic analysis. Based on the 
information constructed in the research, we consider that creativity is of great 
relevance for the effectiveness of school inclusion processes, whether due to the 
diversity of demand for such processes, as well as for the teacher's own well-
being. 

 
 
Keywords: Subjectivity. Creativity. Inclusive education. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de oficinas formativas para professores que ensinam 

Matemática no RN 

Resumo 

Este trabalho apresenta o relatório do plano de trabalho desenvolvimento de 
oficinas formativas para professores de matemática. O documento discorre 
sobre a forma como aconteceram as formações, as necessidades observadas 
acerca de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) presentes 
no âmbito educacional e, por fim, habilidades adquiridas e contribuições 
realizadas pelo bolsista. 
 
Palavras-chave: Oficinas formativas, TDIC, Matemática. 

TITLE: Development of training workshops with teachers who teach mathematics 

in RN 

Abstract 

This paper presents the report of the work plan development of training 
workshops for mathematics teachers. The document discusses the way the 
training took place, the needs observed about Digital Technologies of Information 
and Communication (TDIC) present in the educational scope and, finally, skills 
acquired and contributions by the fellow. 
 
Keywords: Training workshops, TDIC, Mathematics. 
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TÍTULO: Análise para performance dos Estudos 1, 2 e 3 de Diego Steiner 

Resumo 

O presente trabalho trata da pesquisa e prática deliberada na preparação, 
performance e gravação dos estudios I, II e III dos VI pequeños estudios 
electroacústicos de Diego Macías Steiner. Apresenta revisão bibliográfica de 
conceitos importantes na pesquisa - intertextualidade em música, música mista 
e técnicas estendidas. Com o aporte de um diário de estudos e da entrevista com 
o compositor, discutimos a preparação, performance e a gravação. Destacamos 
os desafios e limitações encontrados. 
 
Palavras-chave: Piano. Pequeños estudios. Steiner. Música mista. 

Intertextualidade. 

TITLE: Analysis for piano performance of studies 1, 2 and 3 by Diego Steiner 

Abstract 

This work deals with research and deliberate practice in the preparation, 
performance and recording of studies I, II and III of the VI Small Electroacustic 
Studies by Diego Macías Steiner. It presents a bibliographic review of important 
concepts – Intertextuality in music, music with electronics, and extended 
techniques. With the support of a study diary and an interview with the composer, 
we discuss preparation, performance and recording of the pieces, also pointing 
out challenges and limitations encountered. 
 
Keywords: Piano. Small studies. Steiner. Music with electronics. Intertextuality 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2026 

 

CÓDIGO: HS0281 

AUTOR: JAQUELINE CANDIDO OLIVEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: NEDJA LIMA DE LUCENA 

 

 

TÍTULO: ENSINO DE GRAMÁTICA NA ESCOLA: O QUE REVELAM OS 

RELATÓRIOS DE ESTÁGIO DOS ALUNOS DE LETRAS? 

Resumo 

 

Neste trabalho, pretende-se examinar as percepções sobre o ensino de 
gramática na escola, a partir da observação de relatórios de estágio produzidos 
por alunos do curso de Letras/CERES. O objetivo geral deste estudo é retratar, 
por meio da investigação documental e bibliográfica, como tem se configurado o 
ensino e aprendizagem de gramática em algumas cidades do Seridó, a partir das 
observações feitas pelos estagiários de Letras. Como referencial teórico, esta 
pesquisa está alicerçada em Antunes (2003), Faraco (2006), Bispo e Silva 
(2011), entre outros. Os resultados obtidos indicam uma ausência de abordagem 
dos fenômenos gramaticais nos projetos de regência dos estagiários, por 
hipótese, pode-se tratar de um certo receio, devido ao tema ser estigmatizado, 
ou mesmo isso evidencie inabilidade em relacionar fenômenos gramaticais a 
práticas contextualizadas de leitura e produção de textos. 

 
 
Palavras-chave: Ensino de gramática; aula de português; estágio 

supervisionado. 

TITLE: GRAMMAR TEACHING AT SCHOOL: WHAT DO THE STUDENTS OF 

LETRAS SUPERVISED INTERNSHIP REPORTS REVEAL? 

Abstract 

 

In this paper, we intend to examine the perceptions about teaching grammar at 
school, based on the observation of internship reports produced by students of 
the Letras/CERES course. The general main of this study is to show through 
documentary and bibliographic research, how grammar teaching and learning 
has been configured in some cities in the Seridó region, based on the 
observations made by the graduated students of Letras. As a theoretical 
framework, this research is based on Antunes (2003), Faraco (2006), Bispo e 
Silva (2011), among others. The results obtained indicate a lack of approach to 
the grammatical phenomena in the students projects, by hypothesis, it may be a 
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certain fear, because the theme is stigmatized, or even this shows inability to 
relate grammatical phenomena to reading and writing texts contextualized 
practices. 

 
 
Keywords: Grammar teaching; Portuguese classes; Supervised internship. 
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TÍTULO: A criatividade na prática pedagógica em situações de inclusão escolar 

Resumo 

 

A inclusão escolar consiste numa perspectiva educacional que desafia a escola 
a redimensionar sua estrutura e suas ações e, nesse sentido, a criatividade se 
constitui como um elemento fundamental. Embasado nas discussões de 
Criatividade como expressão da Subjetividade humana, conformo proposto por 
Mitjáns Martínez (2002, 2003, 2008), o presente trabalho tem como objetivo 
identificar como está acontecendo a oferta da educação especial na perspectiva 
da educação inclusiva; Compreender a criatividade como expressão da Teoria 
da Subjetividade; Analisar como a criatividade na perspectiva da subjetividade 
pode se tornar um catalisador do processo de inclusão social e educacional. 
Inscreve-se na abordagem qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa 
bibliográfica, revisando conceitos relativos à educação especial na perspectiva 
na da educação inclusiva e compreensão da criatividade como expressão da 
subjetividade humana em suas dimensões individual e social. Como toda 
pesquisa científica, este trabalho não possui caráter conclusivo, mas o de 
apresentar contribuições para discussões e embasamentos para pesquisas 
futuras que permitam o entendimento in loco da criatividade nas práticas 
pedagógicas em contextos inclusivos. 

 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Criatividade. Subjetividade. 

TITLE: CREATIVITY IN PEDAGOGICAL PRACTICE IN SITUATIONS OF 

SCHOOL INCLUSION 

Abstract 

 

The school inclusion consists in an educational perspective that challenges the 
school to resize its structure and actions and, in this sense, the creativity 
constitutes a fundamental element. Based on the discussions of Creativity as an 
expression of human Subjectivity, as proposed by Mitjáns Martínez (2002, 2003, 
2008), the present work aims to identify how special education has been offered 
in the perspective of inclusive education; to understand creativity as an 
expression of the Theory of Subjectivity; to analyze how the creativity from the 
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perspective of subjectivity can become a catalyst for the process of social and 
educational inclusion. It is part of the qualitative approach, characterized as a 
bibliographic research, reviewing concepts related to special education from the 
perspective of inclusive education and the understanding of creativity as an 
expression of human subjectivity in its individual and social dimensions. Like all 
scientific research, this work does not have a conclusive character, but to present 
contributions to discussions and foundations for future research that allow the 
understanding in loco of creativity in pedagogical practices in inclusive contexts. 

 
 
Keywords: Inclusive Education. Creativity. Subjectivity. 
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TÍTULO: Transcrição multimodal de dados linguísticos orais em contextos 

argumentativos - Parte 2 

Resumo 

Este trabalho parte da transcrição multimodal de dados linguísticos orais, no 
contexto retórico do culto neopentecostal da Igreja Internacional da Graça de 
Deus (IIGD), que vem apresentando uma grande aprovação e adesão nas 
últimas décadas. Por isso, buscamos elucidar as estratégias argumentativas 
adotadas pela IIGD e, para isso, foi observada a co-ocorrência entre gestos e 
metáforas, como forma de investigar a sua função como estratégia de 
argumentação da retórica neopentecostal. Assim, a partir da análise realizada, 
podemos constatar que essas metáforas multimodais exercem a função de 
facilitar o entendimento de conceitos comuns da retórica neopentecostal pelos 
fiéis, de maneira que reforçam a argumentação, a fim de que eles possam aderir 
ao discurso neopentecostal. Portanto, essas metáforas multimodais devem ser 
consideradas como estratégias argumentativas de fundamental importância à 
retórica neopentecostal. 
 
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: metáforas, gestos, neopentecostal, 

argumentação. 

TITLE: Multimodal Transcription of Oral Linguistic Data in Argumentative 

Contexts - Part 2 

Abstract 

This project comes from the multimodal transcription of oral linguistic data, in the 
argumentative rhetorical context of the neo-pentecostal cults of the International 
Church of the Grace of God (IIGD), which has been showing great acceptance 
and adhesion in the last decades. Hence, we seek to elucidate the argumentative 
strategies used by IIGD and, for this, the co-ocurrence between the gestures and 
metaphors was observed, as a way of investigating its function as an 
argumentative strategy of the neo-pentecostal rhetoric. Thus, from this analysis, 
we can note that these multimodal metaphors play the function of facilitating the 
understanding of common concepts of neo-pentecostal rhetoric by the faithfuls, 
so that, these multimodal metaphors reinforce the argument, in order that they 
can adhere to neo-pentecostal discourse. Therefore, these multimodal 
metaphors must be considered as an argumentative strategies of fundamental 
importance to the neo-pentecostal rhetoric. 
 
Keywords: KEYWORDS: metaphors, gestures, neo-pentecostal, argument. 
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TÍTULO: Modulações do Regionalismo literário brasileiro na ficção de Raimundo 

Carrero 

Resumo 

O regionalismo tem sido considerado por grande parte da crítica literária 
brasileira como uma manifestação de baixa qualidade artística. Esta visão 
negativa tem levado muitos escritores contemporâneos a rechaçar a vinculação 
ao rótulo, ainda que, em suas obras, encontrem-se representações do universo 
sertanejo com temas e imagens que se inserem numa tradição regionalista. 
Neste trabalho, analisa-se o romance A História de Bernarda Soledade – a tigre 
do sertão, de Raimundo Carrero, com atenção às representações do feminino e 
do coronelismo, tendo em vista a corrente literária regionalista. O exame é 
baseado na personagem Bernarda Soledade, que subverte as convenções 
sociais impostas pela sociedade e confere nova roupagem à representação do 
universo coronelista. Constata-se que, apesar da negação de Raimundo Carrero 
ao regionalismo, é possível encontrar na obra analisada a recorrência de índices 
que vêm sendo expressos ao longo da história literária brasileira e, portanto, se 
inserem numa tradição regional, mesmo que haja transfigurações no modo como 
estes elementos são representados. 
 
Palavras-chave: Feminino; coronelismo; regionalismo; Bernarda Soledade. 

TITLE: A ‘coronel’ in the backlands: transfigurations of the feminine in A História 

de Bernarda Soledade, by Raimundo Carrero 

Abstract 

Regionalism has been considered by a large part of Brazilian literary criticism as 
a manifestation of low artistic quality. This negative view has led many 
contemporary writers to reject the association to the label, even though their 
works present themes and images that are part of a regionalist tradition. This 
paper analyzes the novel A História de Bernarda Soledade - a tigre do sertão, by 
Raimundo Carrero, focusing on the representations of the feminine condition and 
of the phenomenon known as "coronelismo". The analysis is based on the 
character Bernarda Soledade, who subverts the social conventions imposed by 
society and gives a new guise to the representation of the "coronelismo". It 
appears that, despite Raimundo Carrero's denial of regionalism, it is possible to 
find in the work analyzed the recurrence of indexes that have been expressed 
throughout Brazilian literary history and, therefore, are inserted in a regional 
tradition, even if there are transfigurations in the way how these elements are 
represented. 
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Keywords: Feminine condition; coronelismo; Regionalism; Bernarda Soledade. 
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TÍTULO: Conflito, práticas de cura, espaço e meio ambiente: o processo de 

territorialização na comunidade indígena da Lagoa de Tapará, em Macaíba-RN 

(parte 2) 

Resumo 

 

A pesquisa sobre os Tapuias da Lagoa de Tapará-RN, buscou pensar as práticas 
de cura e sua relação com o meio ambiente. O trabalho articulou pesquisa e 
extensão universitárias em que ao realizar a pesquisa articulada em uma oficina 
temática sobre “doenças crônicas não transmissíveis e doenças tropicais”, 
pudemos apreender a relação substancial dos indígenas Tapuias com o seu 
ambiente de convívio, e como os mesmos reafirmam sua identidade e manejam 
seu território, retomando suas práticas de cura e memórias para pensar uma 
saúde e um bem-estar, para além das problemáticas estruturais que enfrentam 
enquanto comunidade indígena. 

 
 

 
 
Palavras-chave: saúde; doenças; resistência. 

TITLE: Conflict, healing practices, space and environment: the territorialization 

process in the Tapará Lagoon indigenous community, in Macaíba-RN. ( part 2) 

Abstract 

The research on Tapuias in Lagoa de Tapará-RN, sought to think about healing 
practices and their relationship with the environment. The work articulated 
university research and extension in which, when conducting the articulated 
research in a thematic workshop on “chronic non-communicable diseases and 
tropical diseases”, we were able to apprehend the substantial relationship of the 
Tapuias indigenous people with their living environment, and how they reaffirm 
their identity and manage their territory, resuming their healing practices and 
memories to think about health and well-being, in addition to the structural 
problems they face as an indigenous community. 
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Keywords: Cheers; diseases; resistance 
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TÍTULO: "Marchando com garbo e muita correcção”: a disciplinarização dos 

corpos nas Escolas de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte e da 

Paraíba 

Resumo 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as práticas escolares e 
particularidades da Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte e 
da Paraíba no período que corresponde à segunda metade do século XIX ao 
início do século XX. Ambas, como parte de uma rede mais ampla, tinham por 
finalidade educar crianças desvalidas e em situações de vulnerabilidade, para 
disciplinar seus corpos formando-os marinheiros, prontos para ingressarem no 
corpo da Marinha do Brasil. É possível observar como a Escola sofreu também 
influência do discurso médico sobre Higiene vigente na época. A saúde e o 
condicionamento físico eram critérios importantes para o processo de seleção 
dos menores que pretendiam fazer parte dessa instituição. Estimou-se, assim, 
uma padronização em todas as esferas para com seus alunos. Fez-se uso 
fundamental do conceito de disciplina postulado por Michel Foucault (2014), bem 
como, o conceito de arquivo a partir de Arlete Farge (2016), responsável por 
atribuir, às fontes, sabores. Metodologicamente, analisamos os documentos 
correspondentes ao período de seu funcionamento, os quais estão disponíveis 
no Arquivo da Marinha do Brasil, localizada na Ilha das Cobras, na cidade do Rio 
de Janeiro-RJ. Esses documentos foram transcritos como uma das etapas da 
pesquisa sobre a Companhia/Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande 
do Norte. Para tanto, nos debruçamos sobre esses documentos a fim de analisar 
o funcionamento e as práticas escolares desta instituição. 
 
Palavras-chave: Educação. Disciplina. Escola de Aprendizes Marinheiros. 

TITLE: "Marching with a lot of energy and correction": the disciplining of bodies 

at the Escola de Aprendizes Marinheiros in Rio Grande do Norte and Paraíba 

Abstract 

This research project aims to analize school practices and the particularities of 
the Escola Aprendizes Marinheiros Rio Grande do Norte and Paraíba in the 
period that corresponds to the second half of the 19th century to the beginning of 
the 20th century. Both were designed to educate underprivileged and vulnerable 
children, to discipline their bodies by forming sailors, ready to join the Brazilian 
Navy corps. It is possible to observe how the School was also influenced by the 
current medical discourse on Hygiene at the time. Health and fitness were 
important criteria for the selection process of minors who intended to be part of 
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this institution. Thus stimulating a standardization in all areas towards its 
students. Fundamental use was made of the concept of discipline postulated by 
Michel Foucault (2014), as well as the concept of archive from Arlete Farge 
(2016), responsible for attributing flavors to sources. Methodologically, we 
analyzed the documents corresponding to the period of its operation, which are 
available in the Archive of the Navy of Brazil, located in Ilha das Cobras, Rio de 
Janeiro. These documents were transcribed as one of the stages of the research 
on the Company / School of Apprentices Mariner of Rio Grande do Norte. For this 
purpose, we look at these documents in order to analize the operation and school 
practices of this institution. It is concluded, therefore, that this military institution, 
to train sailors, adopted body training measures - Foucault. 
 
Keywords: Education. Discipline. School of Sailor Apprentices. 
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TÍTULO: Construção de um Formulário para Avaliação de Acessibilidade 

Resumo 

As barreiras de acessibilidade estão presentes em todos os contextos. Umas 
dessas barreiras é a acessibilidade tecnológica, como por exemplo, a falta de 
disponibilidade de conteúdo para todos, independente de possuir ou não alguma 
deficiência. Este artigo objetiva relatar a produção de um formulário de avaliação 
de acessibilidade, visando apontar os elementos de acessibilidade que permitam 
a promoção da inclusão informacional digital. O formulário foi criado a partir do 
checklist de acessibilidade manual para o desenvolvedor (eMAG) com base nas 
Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 
 
Palavras-chave: Acessibilidade, formulário, inclusão 

TITLE: Construction of an Accessibility Assessment Form 

Abstract 

Accessibility barriers are present in all contexts. One of these barriers is 
technological accessibility, such as the lack of availability of content for everyone, 
regardless of whether or not they have a disability. This research aims to report 
the production of an accessibility assessment form, aiming to point out the 
elements of accessibility that allow the promotion of digital informational 
inclusion. The form was created from the developer manual accessibility checklist 
(eMAG) based on the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 
 
Keywords: Accessibility, form, inclusion 
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TÍTULO: IMORTALIDADE E APRIMORAMENTO MORAL 2019 2020 

Resumo 

A presente pesquisa discute as possíveis consequências éticas provenientes 
dos avanços tecnológicos aplicados no prolongamento da vida em uma 
sociedade pautada em desigualdades. Em razão disso, serão discutidas as 
teorias postuladas pelo filósofo contemporâneo John Harris que tem como tema 
a imortalidade do corpo, entendida como prolongamento indefinido da vida; 
Cinara Nahra com sua análise prática acerca do tema juntamente com outros 
autores que abordam o assunto de outros pontos de vista. 
 
Palavras-chave: imortalidade; envelhecimento; desigualdade. 

TITLE: IMMORTALITY AND MORAL ENHANCEMENT 2019 2020 

Abstract 

This research discusses the possible ethical consequences of technological 
advances applied to prolong life in a society based on inequalities. As a result, 
the theories postulated by the contemporary philosopher John Harris, whose 
theme is the immortality, understood as an indefinite extension of life, will be 
discussed; Cinara Nahra with his practical analysis on the topic and other authors 
who approach the subject from other points of view. 
 
Keywords: immortality; aging, inequality. 
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TÍTULO: ASPECTOS PEDAGÓGICOS DO TEATRO RITUAL 

Resumo 

A presente pesquisa buscou investigar os aspectos pedagógicos do teatro ritual 
presentes nos processos de criação do Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN. 
A partir de uma metodologia de caráter empírico com recorte autobiográfico 
busquei analisar o meu percurso junto ao Grupo e discorrer como cheguei a 
compreender sua atividade teatral ritualística como uma desobediência poética 
em si. Esta pesquisa me deu a possibilidade de encontrar caminhos para uma 
descolonização do imaginário a partir das práticas corporais e dramatúrgicas que 
o Grupo Arkhétypos de Teatro e através dela eu pude me desenvolver enquanto 
artista-pesquisadora das artes da cena. 
 
Palavras-chave: Aspectos Pedagógicos, Encontros, Teatro Ritual, 

Epistemologias do Sul, 

TITLE: The Pedagogical Aspects of Ritual Theater 

Abstract 

This research sought to investigate the pedagogical aspects of ritual theater 
present in the creation processes of Arkhétypos Theater Group at UFRN. Based 
on an empirical methodology with an autobiographical approach, I sought to 
analyze my path with the Group and discuss how I came to understand its 
ritualistic theatrical activity as a poetic disobedience in itself. This research gave 
me the possibility to find ways to decolonize the imaginary from the bodily and 
dramaturgical practices that the Arkhétypos Theater Group and through it I was 
able to develop as an artist-researcher of the performing arts. 
 
Keywords: Pedagogical Aspects, Encounters, Teatro Ritual, Epistemologies of 

the 
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TÍTULO: A Construção do Medo do Crime em Natal/RN Pela Mídia e Pela 

Análise de Condutas Violentas Letais Intencionais 

Resumo 

Os rearranjos da violência letal no Brasil, com o protagonismo de estados do 
Nordeste, intensificam a discussão sobre os meios de combate ao crime. Em 
Natal/RN, tida como uma das capitais mais perigosas do país, órgãos públicos e 
iniciativas autênticas fazem o levantamento dos casos de violência para 
fomentar o debate com maior profundidade. Tal contexto pode desencadear o 
“Medo do Crime”, termo desenvolvido para explicar o medo de passar por uma 
experiência onde haja violência e/ou por conta de pessoas próximas que já 
tenham passado por alguma, no entanto, esse medo pode ser desencadeado 
pela influência de canais de comunicação presentes no nosso dia a dia. Este 
trabalho busca fazer uma análise dos números de Condutas Violentas Letais 
Intencionais (CVLIs) e falar sobre o Medo do Crime a partir de tais números e da 
mídia, que pode possuir papel na criação deste medo. 
 
Palavras-chave: Medo do Crime; Segurança Pública; Violência Urbana; Natal; 

Mídia; 

TITLE: The Construction of Fear of Crime in Natal/RN Through the Media and 

Analysis of Intentional Lethal Violent Conduct 

Abstract 

The rearrangements of lethal violence in Brazil, focusing on states from 
Northeast, intensify the discussion on ways to fight crime. In Natal/RN, 
considered one of the most dangerous areas of the country, public bodies and 
authentic initiatives survey the cases of violence to foster debate in greater depth. 
Such a context can trigger the “Fear of Crime ”, a term developed to explain the 
fear of going through an experience where there is violence or on account of other 
people who have already experienced any, however, this fear can be triggered 
by the influence of communication channels present in our daily lives. This work 
seeks to analyze the numbers of Intentional Lethal Violent Conduct (Condutas 
Violentas Letais Intencionais - CVLIs) and talk about Fear of Crime from such 
numbers and from the media, which may have a role in creation of this fear. 
 
Keywords: Fear of Crime; Public Security; Urban Violence; Natal; Media; 
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TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DE TESE EM 

ARTIGOS DE OPINIÃO PUBLICADOS POR ARTICULISTAS DA IMPRENSA 

DE REFERÊNCIA BRASILEIRA 

Resumo 

O presente relatório tem por objetivo explicitar regularidades composicionais em 
textos do gênero artigo de opinião, tendo como foco estratégias recorrentes de 
construção das etapas de apresentação e defesa de tese. Para isso, 
organizamos um corpus com 56 textos publicados nos jornais O Globo, Folha de 
São Paulo e Estado de São Paulo, veículos da imprensa de referência e cujos 
articulistas podem ser considerados experientes e qualificados para a produção 
do gênero em questão. Já com o corpus formado, foi feita, a partir de uma 
abordagem discursiva e argumentativa, uma análise de como se dá a 
composição nesse gênero, considerando as estratégias mais utilizadas nos 
textos para as etapas contempladas. Com a análise, verificamos assiduidades 
relacionadas à apresentação e à defesa da tese: no primeiro caso, com 
organização gradual de tese, tese revelada pelo subtítulo e apresentação 
explícita da tese; e, no segundo caso, com a defesa de tese por argumento de 
autoridade, por exposição e análise de fatos atestados e por retorsão. Dessa 
forma, foi possível compreender melhor aspectos da produção do gênero artigo 
de opinião, o que pode, em certa medida, contribuir com o ensino. 
 
Palavras-chave: Artigo de opinião. Tese. Regularidades composicionais. 

TITLE: STRATEGIES OF PRESENTATION AND DEFENSE OF THESIS IN 

OPINION ARTICLES PUBLISHED BY ARTICULISTS OF THE BRAZILIAN 

PRESS OF REFERENCE 

Abstract 

This report aims to explain compositional regularities in texts of the opinion article 
genre, focusing on recurring strategies for the construction of the stages of 
presentation and defense of thesis. For that, we have organized a corpus with 56 
texts published in the newspapers O Globo, Folha de São Paulo and Estado de 
São Paulo, vehicles of the press of reference and whose articulists can be 
considered experient and qualified for the production of the gender analyzed. 
After the corpus was created, an analysis of how the composition occurs in this 
genre was made, based on a discursive and argumentative approach, 
considering the most used strategies for those stages. With the analysis, we 
verified assiduities related to the presentation and defense of the thesis: in the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2042 

 

first case, with gradual organization of the thesis, thesis revealed by the subtitle 
and explicit presentation of the thesis; and, in the second case, with the defense 
of the thesis by argument of authority, by exposure and analysis of facts atested 
by retorsion. In this way, it was possible to better understand aspects of the 
production of the opinion article genre, which can, in a certain way, contribute to 
teaching. 
 
Keywords: Opinion article. Thesis. Compositional regularities. 
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TÍTULO: Dinâmica do mercado imobiliário nos empreendimentos de Habitação 

social do RN 

Resumo 

A pesquisa aborda a comercialização irregular dos imóveis do Programa Minha 
Casa, Minha Vida (PMCMV)– Faixa 1 no estado do Rio Grande do Norte (RN), 
enfatizando as maiores áreas de atuação do Programa no estado: a RM-Natal e 
Mossoró. No período de financiamento, a comercialização pelos beneficiários 
das unidades habitacionais recebidas no âmbito do PMCMV Faixa 1 é vedada. 
Ao receber o imóvel, o beneficiário assina uma cláusula de alienação fiduciária. 
Questiona-se sobre quais fatores tem feito com que o sonho da casa própria seja 
suprimido, fazendo com que os beneficiários disponham de seus imóveis no 
mercado. Nesse sentido, a pesquisa objetiva analisar os cenários em que 
ocorrem as práticas irregulares de comercialização dos imóveis do PMCMV 
Faixa 1 no RN durante o tempo de financiamento dos imóveis. Por meio da coleta 
de anúncios online de comercialização dos imóveis, de análise documental de 
dados obtidos junto à Caixa Econômica Federal e mapeamento de uso e 
ocupação do solo nos empreendimentos ofertados pelo Programa, foi possível 
constatar que a má inserção urbana, a não adaptação à tipologia apartamento, 
a remoção de favela acompanhada de um processo de desterritorialização e o 
tempo de entrega dos empreendimentos são os principais fatores que 
impulsionam os proprietários a desfazerem-se de seus imóveis. Observando 
ainda a influência dessas variáveis em dinâmicas urbanas distintas, no caso, na 
região metropolitana e em uma cidade média. 
 
Palavras-chave: PMCMV. Comercialização Irregular. Mercado imobiliário 

informal. 

TITLE: Dynamics of the real estate market in social housing projects in RN 

Abstract 

The research addresses the irregular commercialization of housing units of Minha 
Casa, Minha Vida Program (PMCMV) - Faixa 1 in the state of Rio Grande do 
Norte (RN), emphasizing the main areas where the Program worked in the state: 
in RMNatal and Mossoró. During the financing period, the sale of the housing 
units, by beneficiaries, under the scope of PMCMV Faixa 1 is prohibited. Upon 
receiving the property, the beneficiary signs a fiduciary alienation clause. It is 
questioned about what factors have made the dream of homeownership 
suppressed, making the beneficiaries have their properties on the market. The 
research aims to analyze the scenarios in which the irregular practices of 
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commercialization of the properties of PMCMV Faixa 1 occur in RN during the 
time of financing of the properties, promoting an informal real estate market. 
Through the collection of online advertisements for property sales, documentary 
analysis of data obtained from Caixa Econômica Federal and mapping of land 
use and occupation in the projects offered by the Program, it was possible to 
verify that the poor urban insertion, the non-adaptation to apartment typology, the 
removal of the favela accompanied by a process of deterritorialization and the 
delivery time of the housing projects are the main factors that drives the owners 
to dispose of their properties. Also observing the influence of these variables in 
different urban dynamics, in this case, in the metropolitan region and in an 
median-sized city 
 
Keywords: PMCMV. Irregular Commercialization. Informal Real Estate Market. 
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TÍTULO: NEHAD: aprendizagens e possibilidades 

Resumo 

Essa pesquisa objetiva investigar a maneira como a historiografia do Rio Grande 
do Norte está representada no acervo do NEHAD (Núcleo de Estudos Históricos, 
Arqueológicos e de Documentação), no Departamento de História da UFRN. 
Para isso, foi feita a leitura analítica das obras lá encontradas e o registro dos 
dados das obras (referência bibliográfica, título, autoria, categoria que ocupa no 
arquivo e resumo do conteúdo) com o auxílio de fichas catalográficas. Essa 
experiência me permitiu perceber elementos no discurso historiográfico, 
aprender sobre organização de arquivos documentais, ter contato com a 
pesquisa científica e saber onde encontrar fontes históricas sobre história do Rio 
Grande do Norte. Com as obras lá encontradas, há possibilidade de 
desenvolvimento de futuras pesquisas sobre historiografia norte-rio-grandense, 
história política, história dos municípios, história étnico-racial, história do curso 
de História, formação de professores, antropologia e cultura local. Concluo que 
o acervo do NEHAD precisa de mais investimento financeiro em sua 
conservação e divulgação. 

 
Palavras-chave: História do Rio Grande do Norte. Historiografia. Acervo 

Documental. 

TITLE: NEHAD: learning and possibilities 

Abstract 

This research aims to investigate how the historiography of Rio Grande do Norte 
is represented in the collection of NEHAD (Center for Historical, Archaeological 
and Documentation Studies, in english), at the UFRN Department of History. For 
this, the analytical reading of the works found there was made and the registration 
of the data of the works (bibliographical reference, title, authorship, category that 
occupies in the archive and summary of the content) with the aid of catalogs. This 
experience allowed me to perceive elements in the historiographic discourse, to 
learn about the organization of documentary archives, to have contact with 
scientific research and to know where to find historical sources on the history of 
Rio Grande do Norte. With the works found there, it is possible to develop future 
research on historiography of Rio Grande do Norte, political history, history of 
municipalities, ethnic-racial history, history of the History course, teacher training, 
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anthropology and local culture. I conclude that the NEHAD collection needs more 
financial investment in its conservation and dissemination. 

 
Keywords: History of Rio Grande do Norte. Historiography. Documentary 

Collection 
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TÍTULO: A INSCRIÇÃO PARRESIÁSTICA DO DIZER SOBRE A EDUCAÇÃO 

NACIONAL: EFEITOS DE VERDADE E DE SUBJETIVAÇÃO 

Resumo 

 

Seguindo a abordagem teórico-metodológica da Análise do Discurso de vertente 
francesa, a partir dos postulados da arqueogenealogia de Michel Foucault, o 
presente trabalho objetiva analisar os documentos oficiais regulamentadores da 
educação nacional na sua condição de discurso, isto é, observando como tais 
documentos são produções que suscitam um olhar para sua historicidade, para 
sua relação com o social. Além disso, discutimos o uso de técnicas de franco-
falar, isto é, a parresía como regime que legitima efeitos de sentidos que os 
discursos oficiais oportunizam sobre a educação brasileira e contorna uma 
subjetividade no sujeito-professor. Assim, problematizamos os conceitos de 
discurso, parresía, formação discursiva, vontade de verdade e subjetividade, 
bem como, empreendemos um olhar linguístico-discursivo sobre dos 
documentos guia da educação brasileira, sendo eles: a Constituição Federal 
(1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) e a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tocando no conjunto de dizibilidades 
midiáticas que transitam a partir deles. Os resultados apontam para a produção 
de saberes e circulação de verdades atreladas ao tema da ascensão social e de 
si que marcam a subjetividade/self do professor a partir de uma positividade que 
instiga e imputa determinadas formas de ser e modos de agir. 

 
 
Palavras-chave: Discurso. Educação Brasileira. Self do Professor. 

TITLE: PARRESIATIC SAYINGS ON THE NATIONAL EDUCATION OFFICIAL 

DISCOURSE: EFFECTS OF TRUTH AND SUBJECTIVITY 

Abstract 

Theoretically and methodologically based on Discourse Analysis theory with 
focus on the Michel Foucault’s archeogenealogical method, this research aims to 
discuss the discursive traits of the official texts of Brazilian education system, 
considering the discourse condition they claim, that is, observing how such 
documents are productions that raise a look at historicity, considering the social 
issues. We discuss the frank-speaking techniques that point to parresia as a 
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regime that legitimates meaning effects which are linked to the official discourse 
about Brazilian education as well as to subject-teacher subjectivity. Thus, we 
problematize the concepts of discourse, parresia, discursive formation, and 
subjectivity, truth willingness, as well as, we undertake a linguistic-discursive look 
at the guiding documents of Brazilian education: Constituição Federal (1988), Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) and the Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), with emphasis on the media sayings, which 
transit from them and beyond. The study points to the knowledge production and 
truth mobility, according to the theme of social ascension, the subjectivity/teacher 
self, from a positive regime outlining effects of how to act and how to be a teacher. 

 
Keywords: Discourse. Brazilian Education. Teacher Self. 
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TÍTULO: “PARA FORMAR O VIVEIRO DE BONS MARINHEIROS”: A 

COMPANHIA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE 

(1872 – 1942) 

Resumo 

: Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as práticas escolares e as 
particularidades da Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte e 
da Paraíba no período que corresponde à segunda metade do século XIX ao 
início do século XX. Ambas tinham por finalidade educar crianças desvalidas e 
em situações de vulnerabilidade, para disciplinar seus corpos formando-os 
marinheiros, prontos para ingressarem no corpo da Marinha do Brasil. É possível 
observar como a Escola sofria também influência do discurso médico sobre 
Higiene vigente na época. A saúde e o condicionamento físico eram critérios 
importantes para o processo de seleção dos menores que pretendiam fazer parte 
dessa instituição. Estimulando assim uma padronização em todas as esferas 
para com seus alunos. Fez-se uso fundamental do conceito de disciplina 
postulado por Michel Foucault (2014), bem como, o conceito de arquivo a partir 
de Arlete Farge (2016), responsável por atribuir, às fontes, sabores. 
Metodologicamente, analisamos os documentos correspondentes ao período de 
seu funcionamento, os quais estão disponíveis no Arquivo da Marinha do Brasil, 
localizada na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Esses documentos foram 
transcritos como uma das etapas da pesquisa sobre a Companhia/Escola de 
Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte. Para tanto, nos debruçamos 
sobre esses documentos a fim de analisar o funcionamento e as práticas 
escolares desta instituição. Conclui-se, pois, que essa instituição militar, 
 
Palavras-chave: Escola Aprendizes Marinheiros, práticas educacionais, História 

Educaçã 

TITLE: FOR THE "TRAIN OF GOOD SAILORS AND USEFUL EDUCATION TO 

CHILDREN EXPOSED TO ADDICTIONS AND MISERY": THE SAILOR 

APPRENTICES' COMPANY OF RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

This research project aims to analize school practices and the particularities of 
the Escola Aprendizes Marinheiros Rio Grande do Norte and Paraíba in the 
period that corresponds to the second half of the 19th century to the beginning of 
the 20th century. Both were designed to educate underprivileged and vulnerable 
children, to discipline their bodies by forming sailors, ready to join the Brazilian 
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Navy corps. It is possible to observe how the School was also influenced by the 
current medical discourse on Hygiene at the time. Health and fitness were 
important criteria for the selection process of minors who intended to be part of 
this institution. Thus stimulating a standardization in all areas towards its 
students. Fundamental use was made of the concept of discipline postulated by 
Michel Foucault (2014), as well as the concept of archive from Arlete Farge 
(2016), responsible for attributing flavors to sources. Methodologically, we 
analyzed the documents corresponding to the period of its operation, which are 
available in the Archive of the Navy of Brazil, located in Ilha das Cobras, Rio de 
Janeiro. These documents were transcribed as one of the stages of the research 
on the Company / School of Apprentices Mariner of Rio Grande do Norte. For this 
purpose, we look at these documents in order to analize the operation and school 
practices of this institution. It is concluded, therefore, that this military institution, 
to train sailors, adopted body training measures - Foucault' 
 
Keywords: Escola de Aprendizes Marinheiros, Educational practices, education 

his 
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TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE 

DEBATE EM ARTIGOS DE OPINIÃO PUBLICADOS POR ARTICULISTAS DA 

IMPRENSA DE REFERÊNCIA BRASILEIRA 

Resumo 

A partir da percepção de que os alunos, ao produzirem um texto em gêneros 
argumentativos, sentem dificuldade para compor as etapas do gênero, este 
trabalho tem por objetivo explicitar estratégias regulares de composição 
empregadas nas etapas da contextualização e da conclusão de artigos de 
opinião publicados por articulistas da chamada imprensa de referência, 
composta de veículos de elevado prestígio. Para isso, organizamos um corpus 
com exemplares de artigos de opinião publicados na Folha de São Paulo, no 
Estado de São Paulo e no Globo. Com o corpus formado, a composição dos 
textos foi examinada a partir sobretudo de uma abordagem discursiva e 
argumentativa, e as estratégias observadas foram classificadas por meio de 
categorias interpretativas. Com a análise e classificação dos dados do corpus, 
conseguimos sistematizar estratégias recorrentes de contextualização e de 
conclusão de textos do gênero em análise, sendo no primeiro caso: evidenciação 
ou exposição de fatos atestados, apresentação de fatos por analogia e 
referenciação de discursos; e no segundo: retomada de tese por paráfrase, 
retomada de elementos diversos apresentados ao longo do artigo e conclusão 
por figura de linguagem. Dessa forma, acreditamos que este estudo deixa uma 
contribuição que pode ser empregada posteriormente no ensino de gêneros 
argumentativos e, mais precisamente, do gênero artigo de opinião em aulas de 
Língua Portuguesa, pelo fato de que explicita aspectos relevantes para a 
produção desse gênero. 
 
Palavras-chave: Contextualização. Conclusão. Composição. Artigo de opinião. 

TITLE: STRATEGIES OF CONTEXTUALIZATION AND CONCLUSION OF 

DEBATE IN OPINION ARTICLES PUBLISHED BY ARTICULISTS OF 

BRAZILIAN PRESS OF REFERENCE 

Abstract 

Based on the perception that, when students are producing a text in 
argumentative genres, they find it difficult to compose the stages of the genre, 
this work aims to make explicit regular strategies of composition that are used in 
the stages of contextualization and conclusion of opinion articles published by 
articulists of what is designated as press of reference, which is composed of 
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highly prestigious vehicles. For this, we organized a corpus with copies of opinion 
articles published in Folha de São Paulo, Estado de São Paulo and Globo. After 
the corpus was chosen, the composition of the texts was examined mainly from 
a discursive and argumentative approach, and the strategies observed were 
classified through interpretative categories. With the analysis and classification 
of the corpus data, we were able to systematize recurrent strategies of 
contextualization and conclusion of texts of the gender analyzed, being in the first 
case: evidenciation or exposition of attested facts, presentation of facts by 
analogy and referenciation of speeches; and in the second: resumption of the 
thesis by paraphrase, resumption of different elements presented throughout the 
article and conclusion by figure of speech. This way, we believe this study has a 
contribution that can be used posteriorly in the teaching of argumentative genres 
and, more precisely, the genre opinion article in Portuguese Language classes, 
due to the fact that it explains relevant aspects for this genre production. 
 
Keywords: Contextualization. Conclusion. Composition. Opinion article. 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal no acesso da população aos serviços 

de Atenção Básica da Política de Saúde no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

Este estudo objetivou apreender as refrações do ajuste fiscal na política de 
saúde do Rio Grande do Norte, com enfoque no acesso aos serviços de atenção 
básica do Sistema Único de Saúde, vinculado à pesquisa “As Implicações do 
Ajuste Fiscal na Efetivação das Políticas Sociais, no Agravamento da Pobreza e 
na Desigualdade Social”, desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e 
Pesquisa Questão Social, Política Social e Serviço Social. A pesquisa social 
ancorou-se no método crítico-dialético, cujo enfoque quantiqualitativo deu-se 
através de ampla revisão bibliográfica, coleta de dados secundários e análise 
documental em documentos institucionais acerca da execução orçamentária no 
ínterim de 2014 a 2019. Os resultados denotam que, apesar de indubitáveis os 
avanços na saúde, o desfinanciamento dessa política tem posto em xeque o 
cariz universal que a caracteriza. Alterações na Política Nacional de Atenção 
Básica, nos últimos anos, atada ao parco investimento, resultam em precárias 
condições estruturais dos serviços, redução da cobertura, fragilização do corpo 
profissional, ausência de equipamentos e insumos que comprometem a 
qualidade da assistência e inviabilizam o amplo acesso da população aos 
serviços. Ademais, a não priorização dessa porta de entrada do SUS, anda na 
contramão dos princípios que enfocam na promoção, prevenção e proteção para 
reduzir os riscos de doenças e se avizinham ao modelo de atenção à saúde 
centrado na doença, numa lógica individual, curativa e privatista. 
 
Palavras-chave: Ajuste Fiscal. Sistema Único de Saúde. Atenção Básica em 

Saúde. 

TITLE: The implications of Fiscal Adjustment in the population's access to the 

Primary Health Care services of Rio Grande do Norte’s Health Policy. 

Abstract 

This study aimed to apprehend the refractions of the fiscal adjustment in Rio 
Grande do Norte’s health policy, focusing on the access to primary health care 
services of the Unified Health System (SUS) and it’s linked to the research “The 
Implications of Fiscal Adjustment in the Enforcement of Social Policies, 
Aggravation of Poverty and Social Inequality”, being developed within the scope 
of the Studies and Research Social Issues, Social Policy and Social Work. The 
social research was anchored in the critical-dialectical method, whose quanti-
qualitative focus was given by a wide literature review, secondary data collect 
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and documentary analysis of institutional documents regarding budgetary 
execution from 2014 to 2019. The results show that, despite the undoubted 
advances in health care, defunding this policy has called into question the 
universal nature that characterizes it. Changes in the National Primary Care 
Policy during the last few years, tied to a scarce investment, result in services 
with precarious structural conditions, reduced coverage, weakened staff, lack of 
equipment and supplies – which compromise the quality of care and prevents the 
population's broad access to these services. Furthermore, the non-priorization of 
this gateway for SUS goes against the principles that focus on promotion, 
prevention and protection to reduce the risks of diseases and instead approach 
the health care model centered on the disease, on an individual curative private-
oriented logic. 
 
Keywords: Fiscal Adjustment. Unified Health System. Primary Health Care. 
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TÍTULO: Ser humano, pessoalização e simbologia 

Resumo 

O presente trabalho trata do tema “Ser humano, pessoalização e simbologia”, 
inserido dentro da matriz o Projeto de Pesquisa PVF14330-2017 - Entre o 
biológico e o humano: pessoalização e conflitos parentais diante da gestação e 
do status moral do nascituro. Neste contexto, serão abordadas as questões 
referentes a simbologia, entrando na seara dos Direitos Humanos, como 
exemplo, a partir desse ponto. O estudo do tema escolhido é importante porque 
impacta diretamente na realidade jurídica e social, sendo os Direitos Humanos 
tema de grande destaque, principalmente quanto àqueles que pretende 
defender. As dificuldades em relação à matéria derivam da problemática em 
compreender o que caracteriza os Direitos Humanos para o universo social e de 
direito, cujo presente trabalho possui justamente o intuito de se aprofundar e 
oferecer soluções. A metodologia utilizada consiste em pesquisa pura, com 
abordagem hipotético-dedutiva e qualitativa, com objetivo exploratório e 
propósito de pesquisa diagnóstico. Conclui-se que a simbologia e o significado 
atribuído inconscientemente a ideias como, por exemplo, Direitos Humanos, vão 
muito mais além do que o próprio universo jurídico, adentrando o inconsciente 
coletivo de Carl G. Jung e lá criando raízes, de maneira a sempre existir uma 
pré-noção social. 
 
Palavras-chave: Simbologia. Direitos Humanos. Carl G Jung. 

TITLE: Human being, personalization and symbology 

Abstract 

The present work deals with the theme “Human being, personalization and 
symbology”, inserted in the matrix the Research Project PVF14330-2017 - 
Between the biological and the human: personalization and parental conflicts in 
the face of pregnancy and the moral status of the unborn child. In this context, 
questions related to symbology will be addressed, entering the field of Human 
Rights, as an example, from that point on. The study of the chosen theme is 
important because it directly impacts on the legal and social reality, with Human 
Rights being a very prominent theme, especially regarding those it intends to 
defend. The difficulties about the matter stem from the problem of understanding 
what characterizes Human Rights for the social and legal universe, and this work 
has precisely the intention of deepening and offering solutions about that. The 
methodology used consists of pure research, with a deductive and qualitative 
hypothetical approach, with an exploratory objective and diagnostic research 
purpose. We conclude that the symbology and the meaning unconsciously 
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attributed to ideas such as, for example, Human Rights, go much further than the 
legal universe itself, entering the collective unconscious of Carl G. Jung and 
taking root there, in a way that will always be a social pre-notion.  
 
Keywords: Symbology. Human rights. Carl G Jung. 
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TÍTULO: A POÉTICA DOS ELEMENTOS E AS EPISTEMOLOGIAS DO SUL 

Resumo 

Essa pesquisa de iniciação cientifica realizada na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), intitulada “A Poética dos Elementos e as 
Epistemologias do Sul”, teve como foco uma investigação acerca das 
epistemologias do sul na sua relação com a cena e os saberes interculturais 
oriundos da prática metodológica desenvolvida pelo Arkhétypos Grupo de Teatro 
da UFRN. Propondo um recorte no tema central o presente trabalho buscou 
investigar como a relação entre o ócio e o prazer pode marcar a construção de 
um processo criativo. À luz da Poética dos Elementos e da “Dramaturgia dos 
Encontros” (HADERCHPEK, 2016) – procedimentos de criação cênica do 
Arkhétypos Grupo de Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
, e tomando como referência os escritos sobre os elementais de Gaston 
Bachelard (2013), as Epistemologias do Sul, base de estudo de Boaventura de 
Sousa Santos (2009), e o conceito de Ócio Criativo de Domenico de Masi (2000), 
o processo “Tempo” emerge como resultado prático desta pesquisa. 
 
Palavras-chave: Epistemologias do Sul, Poética dos Elementos, Ócio Criativo. 

TITLE: The Poetic of the Elements and the Epistemologies of the South 

Abstract 

This scientific initiation research held at the Federal University of Rio Grande do 
Norte (UFRN), entitled “The Poetic of the Elements and the Epistemologies of the 
South”, had focus on an investigation of epistemologies of the south in their 
relationship with a scene and with intercultural knowledges from the 
methodological practice developed by the UFRN Arkhétypos Theater Group. 
Proposing a cut in central theme the present work searched to investigate how 
the relationship between leisure and pleasure can mark the construction of a 
creative process. In the light of the Poetics of the Elements and the “Dramaturgy 
of Encounters” (HADERCHPEK, 2016) – artistic creation procedures of the 
Arkhétypos Theater Group at the Federal University of Rio Grande do Norte –, 
and taken as a written reference of the elements of Gaston Bachelard (2013), the 
Epistemologies of the South, the basis of study by Boaventura de Sousa Santos 
(2009), and the concept of Creative Leisure by Domenico de Masi (2000), the 
“Tempo” process emerges as a practical result of this research. 
 
Keywords: Epistemologies of the South, Poetics of the Elements, Creative 

Leisure 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2058 

 

CÓDIGO: HS0353 

AUTOR: JOICE FRANCA CARNEIRO 

ORIENTADOR: OSWALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR 

 

 

TÍTULO: O direito à não existência e as wrongful actions 

Resumo 

A presente pesquisa encontra-se inserida no tema “O direito à não existência e 
as wrongful actions”, plano de trabalho do Projeto de Pesquisa PVF14330-2017 
- Entre o biológico e o humano: pessoalização e conflitos parentais diante da 
gestação e do status moral do nascituro. Nesse contexto, será exposta a 
casuística iniciada nos Estados Unidos, de forma a determinar o conceito e 
aplicação das ações de wrongful life e wrongful birth e sua perspectiva de 
aplicabilidade no Brasil, especificando mais o tema. O estudo do tema em 
discussão é importante pelas tamanhas consequências trazidas para a realidade 
social quando um médico falha no dever de realizar os exames ou prestar as 
informações adequadas aos pais que esperam uma criança, a fim de que 
possam fazer uma escolha informada sobre se devem continuar ou não com a 
gravidez, resultando no nascimento de uma criança com sérias complicações 
limitadoras de sua existência. A metodologia utilizada consiste em pesquisa 
pura, com método de abordagem fenomenológico, qualitativo e comparativo, e 
objetivo exploratório. Conclui-se que a definição das wrongful actions evoluiu 
com o tempo, e sua aceitação depende de diversos fatores, de aspectos sociais 
à jurídicos; e, como para sua efetividade é necessário que o aborto seja 
permitido, o Brasil não se encontra, no presente momento, apto a recepcionar o 
uso desses tipos de ações. 
 
Palavras-chave: Wrongful actions. Wrongful life. Wrongful birth. 

TITLE: The right to non-existence and the wrongful actions 

Abstract 

The present research is inserted in the theme “The right to non-existence and the 
wrongful actions”, work plan of the Research Project PVF14330-2017 - Between 
the biological and the human: personalization and parental conflicts in the face of 
pregnancy and moral status of the unborn child. In this context, the casuistry 
started in the United States will be exposed, in order to determine the concept 
and application of the actions of wrongful life and wrongful birth and their 
perspective of applicability in Brazil, specifying the theme more. The study of the 
topic under discussion is important because of the huge consequences brought 
to social reality when a doctor fails in the duty to perform the exams or provide 
the appropriate information to parents who expect a child, so that they can make 
an informed choice about whether they should continue or not with the 
pregnancy, resulting in the birth of a child with serious complications that limit its 
existence. The methodology used consists of pure research, with a 
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phenomenological, qualitative and comparative approach method, and an 
exploratory objective. It is concluded that the definition of wrongful actions has 
evolved over time, and their acceptance depends on several factors, from social 
to legal aspects; and, as for its effectiveness it is necessary that abortion is 
allowed, Brazil is not, at the present moment, able to accept the use of these 
types of actions. 
 
Keywords: Wrongful actions. Wrongful life. Wrongful birth. 
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TÍTULO: O Laboratório de Imagens (LABIM) e o Repositório de História e 

Memória da Educação (RHISME) como fontes para pesquisa em História da 

Educação no Rio Grande do Norte 

Resumo 

Os repositórios digitais são ferramentas de pesquisas em nossa sociedade 
cibernética, onde a cada dia se faz necessário a ampliação dos acervos para o 
mundo digital, desse modo possibilitando o fácil, amplo e livre. Assim, este artigo 
apresenta dois Repositórios Digitais, sendo eles o Repositório de História e 
Memória da Educação (RHISME) e Laboratório de Imagens (LABIM), como 
fontes para preservação da memória e pesquisa no campo da História da 
Educação, principalmente voltada a história da educação do Rio Grande do 
Norte. Para a realização da pesquisa, foi necessário o levantamento destes 
repositórios através de suas caracterizações e usabilidade dos acervos nas 
pesquisas em História da Educação no estado do RN. 

 
Palavras-chave: Fontes.Repositórios digitais.História da Educação.Rio Grande 

do Norte 

TITLE: The Image Laboratory (LABIM) and the History and Memory of Education 

Repository (RHISME) as sources for research in the History of Education in Rio 

Grande do Norte 

Abstract 

Digital repositories are research tools in our cyber society, where every day it is 
necessary to expand the collections to the digital world, thus enabling the easy, 
wide and free access. Thus, this article presents two Digital Repositories, being 
them the History and Memory of Education Repository (RHISME) and Laboratory 
of Images (LABIM), as sources for the preservation of memory and research in 
the field of the History of Education, mainly focused on the history of education in 
Rio Grande do Norte. In order to carry out the research, it was necessary to 
survey these repositories through their characterizations and usability of 
collections in research on the History of Education in the state of Rio Grande do 
Norte. 
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Keywords: Sources.Digital repositories.History of Education.Rio Grande do Norte 
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TÍTULO: MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ATUAM EM CONTEXTOS DE DIVERSIDADE NA 

REGIÃO DO SERIDÓ-RN 

Resumo 

 

O presente artigo apresenta a análise de aspectos referentes a formação de 
professores e coordenadores da rede básica de ensino da região do Seridó, 
abordando 25 municípios e suas respectivas escolas. Trata-se de pesquisa 
qualitativa de caráter exploratório e descritivo, que utilizou da aplicação de 
questionários com o corpo docente dessas instituições, abordando questões 
acerca de sua formação como profissional e suas dificuldades perante o ensino 
em contextos de diversidade e inclusão. Utilizou como principais referenciais 
teóricos Lobo (2008), Nunes (2001) e Rodrigues e Rodrigues (2011). Tem como 
um de seus objetivos identificar as necessidades de formação e de qualificação 
dos professores da educação básica que atuam em contextos de diversidade e 
a intenção de criar um Programa de pós-graduação Stricto senso na área da 
Educação e diversidade, no Centro de Ensino Superior (CERES) campus Caicó 
- RN. Enfatizando então, a necessidade de cursos específicos na área da 
educação que abordem a perspectiva inclusiva e a atuação em contextos de 
diversidade, e o quanto essa formação beneficia não só os profissionais da 
educação, como todos os demais indivíduos inseridos nessa perspectiva. 

 
 
Palavras-chave: Diversidade. Formação de professores. Inclusão. 

TITLE: MAPPING THE TRAINING OF BASIC EDUCATION TEACHERS 

ACTING IN DIVERSITY CONTEXTS 

Abstract 

 

This article presents the analysis of aspects related to the training of teachers 
and coordinators of the basic education network in the Seridó region, covering 25 
municipalities and their respective schools. It is a qualitative research of 
exploratory and descriptive character, which used the application of 
questionnaires with the teaching staff of these institutions, addressing questions 
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about their training as a professional and their difficulties when teaching in 
contexts of diversity and inclusion. The main theoretical references used were 
Lobo (2008), Nunes (2001) and Rodrigues and Rodrigues (2011). One of its 
objectives is to identify the training and qualification needs of basic education 
teachers who work in contexts of diversity and the intention to create a Stricto 
senso postgraduate program in the area of Education and diversity, at the Higher 
Education Center (CERES) campus Caicó - RN. Emphasizing then, the need for 
specific courses in the area of education that address the inclusive perspective 
and the performance in contexts of diversity, and how much this training benefits 
not only education professionals, but all other individuals inserted in this 
perspective. 

 
 
Keywords: Diversity. Teacher training. Inclusion. 
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TÍTULO: Responsabilidade civil e administrativa dos fornecedores que atuam no 

marketplace 

Resumo 

A grande ampliação do acesso aos computadores e à internet na última década 
propiciou a expansão de negócios que tomam lugar nesse ambiente, como as 
plataformas de marketplace. Com o crescimento desses espaços comerciais, há 
também um aumento no número de relações de consumo, o que aumenta a 
possibilidade de ocorrência de ofensa aos direitos do consumidor, urgindo a 
investigação e discussão. O objetivo geral do trabalho é a identificação das 
possibilidades de atribuição de responsabilidade civil aos fornecedores que 
atuam nas plataformas de marketplace e como pode se dar a tutela 
administrativa dos direitos do consumidor nesse ambiente, especificamente em 
relação ao descumprimento de oferta. O trabalho executa-se com metodologia 
hipotético-dedutiva, em pesquisa de natureza aplicada com abordagem 
qualitativa e objetivo descritivo baseando-se em apuração bibliográfica e 
documental. 
 
Palavras-chave: Consumidor. Responsabilidade Civil. Marketplace. Tutela 

administrativa 

TITLE: Civil and administrative liability of suppliers that operate on marketplace 

plataforms. 

Abstract 

The rising of computer and internet access in the past decade provided a healthy 
enviroment for business that take place through these means, such as 
marketplace plataforms. The boost on numbers of these commercial sites has 
also resulted on the increment of consumption relations that took place there, 
which increases the possibilities of consumers' rights being offended, thus urging 
its analysis and discussion. The general objective of this research is to identify 
the possibilites of civil liability assignment to suppliers that operate on 
marketplace plataforms and how a administrative protection of consumers' rights 
may occur on this context. This project's is executed through a hipotetic-
deductive methodology, consisting applied research, with a qualitative and 
objective descriptive approach from a bibliographic and documentary research. 
 
Keywords: Consumer. Civil liability. Marketplace. Administrative protection. 
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TÍTULO: Espaço e complexidade: a paisagem na trama da cultura citadina 

Resumo 

 

A cidade, lócus da produção e reprodução das relações sociais, configura-se 
uma trama matizadas por fenômenos diversos dentre os quais destacamos a 
violência e o medo do crime. Considerando essa fenomenologia, a pesquisa 
intitulada “Espaço e complexidade: a paisagem na trama da cultura citadina” 
objetiva compreender as práticas espaciais que modelam a paisagem citadina 
tendo como referência empírica a cidade de Natal e o bairro Felipe Camarão 
como área de estudo. De modo especifico analisa-se como a espacialização do 
fenômeno ocorre fragmentando o bairro, a partir das afetações guiadas pelos 
desejos, ausências e recordações. Esse conteúdo denota as práticas espaciais 
modeladoras de territórios e paisagens e ratifica a ideia da cidade como uma 
forma em movimento 

 
 
Palavras-chave: Cidade, violência, medo, território, paisagem 

TITLE: Space and complexity: the landscape in the fabric of city culture 

Abstract 

 

The city, the locus of the production and reproduction of social relations, is 
configured in a plot nuanced by different phenomena, among which we highlight 
violence and fear of crime. Considering this phenomenology, the research 
entitled “Space and complexity: the landscape in the fabric of city culture” aims 
to understand the spatial practices that shape the city landscape using the city of 
Natal and the Felipe Camarão neighborhood as an empirical reference as a study 
area. Specifically, it analyzes how the spatialization of the phenomenon occurs, 
fragmenting the neighborhood, based on the affects guided by desires, absences 
and memories. This content denotes the spatial practices that shape territories 
and landscapes and confirms the idea of the city as a moving form 

 
 
Keywords: City, violence, fear, territory, landscape. 
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TÍTULO: Mensagem de um adeus: compreendendo bilhetes de suicídio de 

jovens 

Resumo 

Considerado pela World Health Organization - WHO (2016) como questão de 
saúde pública, os dados de morte por suicídio crescem vertiginosamente ano 
após ano. De acordo com a organização e o SIM, o Brasil, em 2014, teve um 
total de óbitos por suicídio de 11.213 casos. Entre os estados com maiores taxas 
no Brasil, o RN ocupa a oitava posição. Muitos esforços têm sido realizados na 
tentativa de compreensão deste fenômeno, em especial, com o objetivo de 
construir estratégias de enfrentamento desta realidade. Por tais motivos, a 
presente pesquisa se compromete a compreender o fenômeno do suicídio a 
partir de cartas e bilhetes deixados por aqueles o viveram e puderam expressar 
suas angústias pela desistência de viver, escritas em bilhetes ou cartas suicidas. 
O estudo acontecerá no ITEP - Instituto Técnico de Polícia do Rio Grande do 
Norte, analisando vestígios de 2015-2018. Tais documentos expressam a voz 
daqueles que comunicaram como último gesto da sua existência a decisão de 
não mais viver. Partindo da compreensão do viver e voltado para os significados 
do perceber a realidade experienciada, este estudo se configura como uma 
pesquisa qualitativa de inspiração fenomenológica. A leitura e compreensão dos 
bilhetes será disposta em núcleos de significado e analisada à luz de teóricos 
estudiosos da temática do suicídio e da ontologia heideggeriana, a qual pensa a 
existência enquanto ser-no-mundo. Em razão da pandemia, o estudo segue em 
andamento até o momento presente. 
 
Palavras-chave: suicídio, fenomenologia-hermenêutica, cartas, heidegger. 

TITLE: Messages of farewell: understanding suicidal notes 

Abstract 

Considered by the World Health Organization - WHO (2016) as a public health 
issue, data on death by suicide has grown dramatically year after year. According 
to the organization and SIM, Brazil, in 2014, had a total of 11,213 cases of suicide 
deaths. Among the states with the highest rates in Brazil, RN ranks eighth. Many 
efforts have been made in an attempt to understand this phenomenon, in 
particular, with the objective of building strategies to face this reality. For these 
reasons, this research is committed to understanding the phenomenon of suicide 
from letters and notes left by those who lived it and were able to express their 
anxieties about giving up living, written on suicide notes or letters. The study will 
take place at ITEP - Technical Institute of Police of Rio Grande do Norte, 
analyzing traces of 2015-2018. Such documents express the voice of those who 
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communicated the decision to stop living as the last gesture of their existence. 
Starting from the understanding of living and focused on the meanings of 
perceiving the experienced reality, this study is configured as a qualitative 
research with phenomenological inspiration. The reading and understanding of 
the notes will be arranged in meaning cores and analyzed in the light of 
theoretical scholars on the theme of suicide and Heidegger's ontology, who thinks 
of existence as being-in-the-world. Due to the pandemic, the study is still ongoing 
to date. 
 
Keywords: suicide, phenomenological-hermeneutic, letters, heidegger. 
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TÍTULO: Perfil e cobertura das equipes da Atenção Primária à Saúde/APS 

segundo regiões e municípios brasileiros 

Resumo 

O projeto de pesquisa do qual deriva este trabalho tem caráter multicêntrico e é 
desenvolvido em parceria com equipes de três diferentes estados nordestinos 
(Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí), que produziram o banco de dados 
conjunto a partir do qual foram obtidos os resultados e discussões aqui 
presentes. O plano de trabalho ao que se refere este relatório é intitulado “Perfil 
e cobertura das equipes da Atenção Primária à Saúde/APS segundo regiões e 
municípios brasileiros” e teve como objetivo apresentar a cobertura da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e da 
Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS) no território brasileiro, com 
especial ênfase nos estados do Ceará, Piauí e RN levando em conta as 
características regionais e os vazios assistenciais. As análises consideraram o 
porte populacional, regiões de saúde, desenvolvimento socioeconômico e oferta 
de serviço, presença de comunidades quilombolas e assentamentos da reforma 
agrária nos municípios. Neste trabalho foram encontradas desigualdades na 
oferta de serviços de saúde no estado do RN e indicadores de fragilidades na 
produção de cuidado integral e culturalmente sensível na Atenção Primária. 
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TITLE: Profile and coverage of Primary Health Care / PHC teams, according to 

Brazilian regions and municipalities 

Abstract 

The research project from which this work is derived has a multicentric character 
and is developed in partnership with teams from three different northeastern 
states (Ceará, Rio Grande do Norte and Piauí), which produced the joint 
database from which the results were obtained and discussions here. The work 
plan referred to in this report is entitled “Profile and coverage of Primary Health 
Care / PHC teams according to Brazilian regions and municipalities” and aimed 
to present the coverage of the Family Health Strategy (ESF), of the Centers 
Expanded Family Health and Community Health Agents Strategy (EACS) in the 
Brazilian territory, with special emphasis on the states of Ceará, Piauí and RN 
taking into account the regional characteristics and the care gaps. The analyzes 
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considered the population size, health regions, socioeconomic development and 
service provision, the presence of quilombola communities and agrarian reform 
settlements in the municipalities. In this study, inequalities were found in the 
provision of health services in the state of RN and indicators of weaknesses in 
the production of comprehensive and culturally sensitive care in Primary Care. 
 
Keywords: mental health; primary attention; vulnerable populations. 
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TÍTULO: Um projeto memorial de Hatshepsut: a viagem a Punt no templo de Deir 

el-Bahari 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar como monumento memorial e como fonte 
iconográfica as cenas de Punt no templo de Deir el-Bahari. A rainha-faraó 
Hatshepsut reinou durante a XVIII dinastia, entre 1473 e 1458 A.E.C., no período 
do Novo Império. A viagem a Punt foi um dos feitos mais rememorados durante 
o governo de Hatshepsut, sendo gravado nas paredes de seu templo de milhões 
de anos, em Deir el-Bahari, situado na margem ocidental do Nilo. A metodologia 
adotada neste trabalho consiste na análise dos seguintes tópicos: forma, 
tamanho, localização, matéria-prima, cor, números, hieróglifos, ações e gestos, 
tendo como base a obra de Richard Wilkinson, Magia y símbolo em el arte 
egípcio (2003). Como resultados, obtivemos um catálogo iconográfico do relevo 
do templo em questão, no qual são analisadas as categorias acima citadas. 
Conclui-se que o relevo da viagem a Punt apresenta uma relação comercial 
importante para o Antigo Egito, evidenciando a potência e capacidade do 
governo egípcio de estabelecer acordos com uma região estrangeira. Além deste 
relevo ser uma obra memorial da rainha utilizada de forma particular para 
legitimar seu governo. 
 
Palavras-chave: Deir el-Bahari. Hatshepsut. Punt. Memória Cultural. 

TITLE: A Hatshepsut memorial project: the trip to Punt at the temple of Deir el-

Bahari 

Abstract 

The objetive of the work is to analyze as a memorial monument and as an 
iconographic source such as scenes of Punt in the temple of Deir el-Bahari. 
Queen-pharaoh Hatshepsut reigned during na eighteenth-century dynasty, 
between 1473 and 1458 AD, in the New Kingdom period. The trip to Punt was 
one of the most remembered feats during the rule of Hatshepsut, being engraved 
on the walls of his million-year-old temple in Deir el-Bahari, located on the West 
bank of the Nile. The methodology adopted in this work consists of the analysis 
of the following topics: shape, size, location, material raw, color, numbers, 
hieroglyphs, actions and gestures, based on the work of Richard Wilkinson, 
Magia y símbolo em el arte egípcio (2003). As a result, we obtained an 
iconographic catalogue for the relief of the temple in question, in which the 
categories mentioned above are analyzed. It is concluded that the importance of 
the trip to Punt presents an important commercial relationship for Ancient Egypt, 
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showing the power and capacity of the Egyptian government to establish 
agreements with a foreign region. In addition, this relief is a memorial work of the 
queen used in a particular way to legitimize her government. 
 
Keywords: Deir el-Bahari. Hatshepsut. Punt. Cultural Memory. 
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TÍTULO: Cidadãos de esquerda, de centro e de direita: traçando perfis 

ideológicos dos cidadãos brasileiros 

Resumo 

O relatório tem como objetivo apresentar uma série de resultados sobre a 
percepção dos brasileiros acerca da democracia. Dentre os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a pesquisa 
se relaciona com o seguinte objetivo: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos 
e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
Analisou-se o histórico de fluidez da escala ideológica, no qual foi constatado o 
comportamento pendular direita/centro. Ao decorrer da pesquisa, resolveu-se 
estender o plano de trabalho para dezessete países da América Latina e 
incorporar o estudo da relação da democracia churchilliana com as variáveis 
escolaridade e nível socioeconômico. A hipótese era de que essas 
estratificações sociais repercutiam no pensamento democrático, produzindo 
indivíduos autoritários ou democráticos. Para isso, foram consultados dados do 
Instituto Latinobarômetro e através do software IBM SPSS, executou-se 
cruzamentos e gráficos. Como resultados obtidos, comprovou-se o movimento 
de mudança da posição ideológica e a relação existente entre democracia 
churchilliana e variáveis demográficas para a Argentina e a Venezuela, mas não 
para o Brasil. 
 
Palavras-chave: Democracia. Ideologia. Brasil. 

TITLE: Left, center and right citizens: outlining the ideological profiles of Brazilian 

citizens 

Abstract 

The report aims to present a series of results on the perception of Brazilians about 
democracy. Among the 17 Sustainable Development Goals of the United 
Nations, the research is related to the following objective: Promote peaceful and 
inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all 
and build effective, responsible and inclusive institutions in all levels. The flow 
history of the ideological scale was analyzed, in which the right/center pendular 
behavior was found. During the research, it was decided to extend the work plan 
to seventeen countries in Latin America and to incorporate the study of the 
relationship of Churchillian democracy with variables education and 
socioeconomic level. The hypothesis was that these social stratifications had 
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repercussions on democratic thinking, producing authoritarian or democratic 
individuals. For this, data from the Latinobarometer Institute were consulted and, 
using the IBM SPSS software, crosses and graphs were performed. As results 
obtained, the movement to change the ideological position and the relationship 
between Churchillian democracy and demographic variables for Argentina and 
Venezuela were proven. 

 
Keywords: Democracy. Ideology. Brazil. 
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TÍTULO: Metodologia de abordagem da memória social da seca no Rio Grande 

do Norte 

Resumo 

Historicamente a região Nordeste enfrentou sérias secas que acabaram 
ocasionando diversas consequências sociais e econômicas para a sua 
população, se destacando por imagens dramáticas de saques, fome, morte e 
fuga dos retirantes fustigados. O estado do RN, assim como os outros estados 
da região Nordeste, possui uma forte memória social sobre o fenômeno e suas 
consequência. Nosso objetivo passou por resgatar tal memória a partir da mídia, 
de pesquisa em arquivo, da literatura regionalista e de testemunhos. O plano de 
trabalho da bolsa voluntária incidiu sobre a coleta de notícias publicadas na mídia 
sobre a temática na seca a partir do Diário de Natal e com foco específico no Rio 
Grande do Norte. Demos destaque às notícias publicadas sobre a seca de 1958 
e sobre a longa seca de 1979 a 1980, procurando reconstruir o processo de 
visibilidade, principais eventos e atores institucionais, disputas e entendimentos 
sobre o fenômeno. A pesquisa contribuiu em particular para os seguintes 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações 
Unidas: ODS 6 Água Potável e Saneamento e ODS 13 Ação Contra a Mudança 
Global do Clima. 
 
Palavras-chave: Memória social. Seca. Nordeste brasileiro. Políticas públicas. 

TITLE: Methodology of the drought’s social memory approach in Rio Grande do 

Norte 

Abstract 

This work aimed to rescue the social memory about the drought from the media 
coverage through the archive research and the regional and testimonial literature 
analysis. The voluntary scholarship’s work plan focused on the collection in the 
media about the theme of drought with a specific focus on Rio Grande do Norte 
state from the Diário de Natal’s news. We highlighted the news published about 
the drought of 1958 and about the long drought from 1979 to 1980, seeking to 
reconstruct the visibility process, main events and institutional actors, disputes 
and understandings about the phenomenon. The Northeast region has 
historically faced serious droughts that ended up causing several social and 
economic consequences for its population, standing out for dramatic images of 
looting, hunger, death and escape from the harassed "retirantes". 
 
Keywords: Social memory. Drought. Brazilian Northeast. Public policy. 
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TÍTULO: Principais espécies de contratos celebrados nas plataformas de 

marketplace e suas características 

Resumo 

A plataforma do marketplace se apresenta como um ambiente virtual, que 
permite que as mais diversas empresas possam exibir anúncios de seus 
produtos em sites de grandes redes de comércio eletrônico. Essa modalidade de 
comércio on-line dá origem a uma série de peculiaridades em relação aos 
contratos celebrados nesse ambiente, pois envolve questões que dizem respeito 
tanto à identificação da modalidade do relacionamento estabelecido quanto à 
responsabilidade das partes, em caso de obstáculo que possa surgir no decurso 
de tal relação contratual, bem como para a aplicação de institutos relacionados 
ao direito do consumidor sobre as partes. 
 
Palavras-chave: Comércio Eletrônico; Contratos; Marketplace 

TITLE: The main types of contracts in the marketplace plataforms and its 

characteristics 

Abstract 

The marketplace platform presents itself as a virtual environment, which allows 
the most diverse companies to display advertisements for their products on 
websites of major e-commerce networks. This modality of online commerce gives 
rise to a series of peculiarities in relation to contracts entered into in this 
environment, as it involves issues that concern both the identification of the type 
of relationship established and the responsibility of the parties, in the event of an 
obstacle that may arise in the the course of such a contractual relationship, as 
well as for the application of institutes related to consumer law on the parties. 
 
Keywords: E-commerce; Contracts; Marketplace 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal na política de trabalho e renda no Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

Em curso no Brasil desde os anos 90 como importante elemento da política 
econômica neoliberal, o ajuste fiscal apresenta ações e reformas do Estado para 
a contensão de “gastos públicos”, tendo como base de sua justificativa as crises 
econômicas. Contudo, esses gastos se traduzem em investimentos sociais, ou 
seja, é contingenciado o orçamento das políticas sociais direcionadas à 
reprodução da classe trabalhadora. Em contrapartida, cresce o investimento no 
capital portador de juros, funcional a centralização e acumulação do capital por 
parte da burguesia nacional e internacional, nesse sentido identifica-se a 
correlação de forças e a disputa do fundo público pela classe que financia o 
Estado e aquela que goza desse financiamento – a classe trabalhadora e a 
burguesia, respectivamente. O plano de trabalho referente a este relatório, por 
sua vez, investiga as implicações dessas reformas e ajustes fiscais nas políticas 
de Trabalho e Renda, incluindo a Economia Solidária e as organizações de 
catadores de materiais recicláveis durante os anos 2014 - 2019. Reconhecendo 
que essas políticas são majoritariamente – ou completamente – destinadas à 
classe que sobrevive do trabalho e suas ramificações, os cortes financeiros 
gerados pela política fiscal ocasionam a diminuição no acesso ao trabalho formal 
e a geração de renda, o que, por conseguinte, implica na precarização do 
trabalho e da vida e no aumento da marginalização de alguns grupos sociais 
pertencentes a essa classe.  
 
Palavras-chave: Ajuste Fiscal. Trabalho e Renda. Políticas Sociais. Fundo 

Público. 

TITLE: The Implications of the Fiscal Adjustment in the Labor and Income Policy 

in Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

Underway in Brazil since the 1990s as an important element of neoliberal 
economic policy, the fiscal adjustment presents actions and State reforms to 
contain “public spending”, based on its justification for economic crises. However, 
these expenses translate into social investments, that is, the budget for social 
policies aimed at reproducing the working class is contingent. On the other hand, 
investment in interest-bearing capital grows, the centralization and accumulation 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2077 

 

of capital by the national and international bourgeoisie functional. In this sense, 
the correlation of forces and the dispute of the public fund by the class that 
finances the State and that that enjoys this funding - the working class and the 
bourgeoisie, respectively. The work plan related to this report, in turn, investigates 
the implications of these reforms and fiscal adjustments in the Work and Income 
policies, including the Solidarity Economy and the organizations of collectors of 
recyclable materials. Recognizing that these policies are mostly - or completely - 
aimed at the class that survives from work and its ramifications, the financial cuts 
generated by the fiscal policy cause the decrease in access to formal work and 
the generation of income, which, therefore, implies precarious work and life and 
increasing the marginalization of some social groups belonging to this class. 

 
 
Keywords: Tax Adjustment. Work and Income. Social politics. Public Fund. 
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TÍTULO: OS FESTEJOS DO CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA NA CIDADE 

DE NATAL: RITUAIS DE SOCIABILIDADES E INVESTIMENTOS PÚBLICOS 

EM 1922 

Resumo 

Em Natal, no mês de setembro de 1922, o centenário da independência 
comemorado em todo país foi exaltado pelos grupos dirigentes e homens 
letrados. Nesse período, os membros do Instituto Histórico e Geográfico do 
estado organizaram bailes nos clubes recreativos e espetáculos no teatro Carlos 
Gomes, idealizando-os como práticas de sociabilidades marcadoras de 
distinções sociais. Alguns agentes da instituição, a exemplo de Manoel Dantas, 
atuaram na imprensa local, na administração pública e na efetivação dos festejos 
alusivos à “semana da pátria”, projetando sobre a capital um destino associado 
à redescoberta e à reafirmação como centro político e econômico da unidade 
federativa. Sob essas aspirações, o governador Antônio de Souza mobilizou 
investimentos materiais e simbólicos para legitimação do status de uma cidade 
republicana por intermédio das solenidades públicas, tais como a ereção do 
monumento alegórico ao ano de 1822 e a designação da comissão de 
embelezamento, financiada pelo crédito estadual destinado à execução de obras 
de saneamento. Todavia, desde 1920, redatores anônimos delinearam um 
cenário de precarização dos equipamentos e serviços urbanos nos jornais de 
curta duração. Assim, analisaremos a revista do IHGRN, relatórios dos 
governadores e as crônicas literárias para percebermos como os rituais cívicos 
refletiram as discrepâncias entre as representações apologéticas de uma Natal 
do futuro e as imagens designativas da permanência de desigualdades 
socioespaciais.  
 
Palavras-chave: Centenário de independência. Sociabilidades. Representações. 

Natal. 

TITLE: FESTIVALS OF THE CENTENNIAL OF INDEPENDENCE IN THE CITY 

OF NATAL: SOCIALBILITIES RITUALS AND PUBLIC INVESTMENTS IN 1922 

Abstract 

 

In Natal, in September 1922, the centenary of independence celebrated 
throughout the country was celebrated by the leading groups and literate men. 
During this period, members of the Historical and Geographic Institute of the state 
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organized ball dances in recreational clubs and shows at the Carlos Gomes 
Theater, idealizing them as practices of sociability marking social distinctions. 
Some agents of the institution, such as Manoel Dantas, worked in the local press, 
in public administration and in the realization of celebrations related to the “week 
of the homeland”, projecting on the capital a destination associated with the 
rediscovery and reaffirmation as a political and economic center of the federative 
unit. Under these aspirations, Governor Antônio de Souza mobilized material and 
symbolic investments to legitimize the status of a republican city through public 
ceremonies, such as the building of the allegorical monument to the year 1822 
and the designation of the embellishment commission, financed by credit for the 
execution of sanitation works. But, since 1920, anonymous writers have outlined 
a scenario of precarious urban equipment and services in short-lived 
newspapers. Thus, we will analyze the IHGRN magazine, reports from the 
governors and the literary chronicles to understand how the civic rituals reflected 
the discrepancies between the apologetic representations of a Natal of the future 
and the designative images of the permanence of socio-spatial inequalities. 

 
 
Keywords: Centenary of independence. Sociabilities. Representations. Natal. 
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TÍTULO: O design de experiência na visão dos organizadores de eventos: o caso 

da Arena das Dunas em Natal/RN 

Resumo 

O design de experiência aplicado a eventos relaciona a percepção do usuário 
por meio de fatores determinantes de qualidade, que incluem a hospitalidade e 
a segurança como itens essenciais na satisfação da experiência, visto que a 
hospitalidade trata da receptividade do lugar e dos prestadores de serviço, bem 
como da interação entre os participantes dos eventos, a fim de proporcionar 
novas descobertas; e, a segurança é determinada como ponto central do 
sentimento de bem-estar, ambos correlacionados à ideia de acolhimento. Esta 
pesquisa compreende um estudo de caso de caráter qualitativo e descritivo, que 
busca analisar a satisfação dos participantes de cinco eventos ocorridos na 
Arena das Dunas, em Natal/RN, durante o segundo semestre de 2019, 
relacionando-os com a percepção da segurança e hospitalidade. Os dados foram 
coletados durante a execução dos eventos, com a aplicação de questionários 
semiestruturados aos seus participantes. Os resultados apontam que existe uma 
compreensão em comum dos participantes em relação a todos os eventos, seja 
de caráter positivo ou negativo, em todas as categorias disponibilizadas. 
Entende ainda que o principal problema encontrado, mesmo não exercido pelos 
gestores dos eventos, está relacionado a hospitalidade, assim como corrobora a 
perspectiva da Arena como um importante objeto de captação de novos eventos, 
tornando Natal-RN propícia a esse segmento do turismo. 
 
Palavras-chave: Design de experiência; Hospitalidade; Segurança; Eventos. 

TITLE: The Perception of Hospitality and Safety in Events from Experience 

Design 

Abstract 

The experience design applied to events relates user perception through quality 
determinants, which include hospitality and safety as essential items in satisfying 
the experience, since hospitality deals with the receptivity of the place and the 
service providers, as well as the interaction between the participants of the 
events, in order to provide new discoveries; and, safety is determined as the 
central point of the feeling of well-being, both correlated to the idea of welcoming. 
This research comprises a qualitative and descriptive case study, which seeks to 
analyze the satisfaction of the participants of five events that took place at Arena 
das Dunas, in Natal/RN, during the second semester of 2019, relating them to 
the perception of safety and hospitality. The data were collected during the 
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execution of the events, with the application of semi-structured questionnaires to 
its participants. The results show that there is a common understanding of 
participants in relation to all events, whether positive or negative, in all categories 
provided. It also understands that the main problem found, even if not exercised 
by the event managers, is related to hospitality, as well as corroborates the 
Arena's perspective as an important object for attracting new events, making 
Natal-RN propitious to this segment of tourism. 
 
Keywords: Experience design; Hospitality; Security; Events. 
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TÍTULO: A vazão do desejo feminino em Fogo (só para homens), de Adelaide 

Carraro, e em A paranóica, de Cassandra Rios 

Resumo 

Adelaide Carraro e Cassandra Rios, escritoras contemporâneas da década de 
60, dividiram não só o período histórico em que viveram e escreveram – 
momento em que ocorria no Brasil o regime militar e ditatorial (1964 - 1985) –, 
mas também experimentaram semelhantes situações de perseguição por parte 
da censura por terem muitas de suas obras consideradas impróprias 
(pornográficas) e violadoras da moral e dos bons costumes. Além desses pontos 
em comum, as autoras abordavam, com frequência, o desejo sexual feminino e 
suas expressões e subjetividades. Considerando essa temática, nos propomos, 
nesta pesquisa, a analisar as falas de Ariella, protagonista da obra A Paranóica, 
de Cassandra Rios, e de Ana Luiza, uma das personagens principais do romance 
Fogo (só para homens), de Adelaide Carraro, em busca das marcas linguísticas 
que demonstram a sexualidade vivenciada por essas adolescentes em 
contraponto aos indicativos linguísticos da repressão social em relação ao 
desejo feminino. Este trabalho insere-se no campo da Linguística Aplicada e 
utiliza o paradigma qualitativo-interpretativista para a análise do corpus, 
adotando como aporte teórico conceitos do Círculo de Bakhtin (2006, 2017). 
Considerando que os temas de busca pela liberdade sexual feminina e que a 
existência de repressão pelo sistema social patriarcal ainda é bastante atual, a 
divulgação e o resgate dessas autoras e de suas obras fazem-se absolutamente 
necessários. 
 
Palavras-chave: Adelaide Carraro; Cassandra Rios; Sexualidade Feminina 

TITLE: The flow of female desire in Fogo (só para homens), by Adelaide Carraro, 

and in A Paranóica, by Cassandra Rios 

Abstract 

Adelaide Carraro and Cassandra Rios, contemporary writers from the 60s, 
divided not only the historical period in which they lived and wrote - when the 
military and dictatorial regime occurred in Brazil (1964 - 1985) -, but also 
experienced similar situations of persecution by censorship agents for having 
many of their works considered inappropriate (pornographic) and transgressor of 
morals and good customs. In addition to these common points, the authors 
frequently addressed female sexual desire and its expressions and subjectivities. 
Considering this theme, we propose, in this research, to analyze the speeches of 
Ariella, protagonist of the work A Paranóica, by Cassandra Rios, and Ana Luiza, 
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one of the main characters of the novel Fogo (só para homens), by Adelaide 
Carraro, in search for linguistic marks that demonstrate the sexuality experienced 
by these adolescents as a counterpoint to the linguistic indications of social 
repression in relation to female desire. This work is inserted in the field of Applied 
Linguistics and uses the qualitative-interpretative paradigm for the analysis of the 
corpus, adopting concepts from the Bakhtin Circle (2006, 2017) as theoretical 
support. Considering that the themes of the search for female sexual freedom 
and that the existence of repression by the patriarchal social system is still very 
current, the disclosure and rescue of these authors and their works are extremely 
necessary. 
 
Keywords: Adelaide Carraro; Cassandra Rios; Sexualidade Feminina 
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TÍTULO: UM TESTEMUNHO DO/NO SERIDÓ: TRAUMA E USOS DO 

PASSADO EM OSWALDO LAMARTINE 

Resumo 

O relatório em questão pretende apresentar discussões sobre a 
literatura/narrativa de testemunho(al) e suas aproximações com os escritos de 
Oswaldo Lamartine de Faria (1919-2007). A dimensão traumática presente em 
sua narrativa marcada por elementos autobiográficos não se apresenta 
enquanto correlatas a situações de eventos-limites, como o holocausto nazista 
ou as ditaduras latino-americanas, por exemplo, eventos esses mais comuns nos 
estudos que se dedicam à literatura testemunhal. O trauma em questão refere-
se à chamada revolução de 1930, à chegada do discurso da modernidade e, em 
especial, as consequências diretas a seus familiares. Nos baseando em parte de 
sua obra, pretendemos analisar como a sua narrativa sobre os sertões é 
construída e como ela se aproxima da literatura testemunhal. O enfoque a ser 
dado está voltado para os usos do passado e tem por intuito discutir as 
representações sobre a região do Seridó, estas construídas a partir de uma 
retórica testemunhal, familiar e afetiva/subjetiva. 
 
Palavras-chave: Testemunho. Usos do Passado. Oswaldo Lamartine. Seridó. 

TITLE: A TESTIMONY OF / IN SERIDÓ: TRAUMA AND USES OF THE PAST 

IN OSWALDO LAMARTINE 

Abstract 

The paper in question intends to present discussions about the literature / 
narrative of testimony (al) and its approximations with the writings of Oswaldo 
Lamartine de Faria (1919-2007). The traumatic dimension present in his narrative 
marked by autobiographical elements does not present itself as correlated to 
situations of extreme events, such as the Nazi holocaust or Latin American 
dictatorships, for example, events that are more common in studies dedicated to 
testimonial literature. The trauma in question refers to the so-called 1930 
revolution, the arrival of the discourse of modernity and, in particular, the direct 
consequences for their family members. Based on part of his work, we intend to 
analyze how his narrative about the sertões is constructed and how it approaches 
the testimonial literature. The focus to be given is focused on the uses of the past 
and aims to discuss the representations about the Seridó region, these 
constructed from a testimonial, familiar and affective / subjective rhetoric. 
 
Keywords: Testimony. Uses of Past. Oswaldo Lamartine. Seridó 
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TÍTULO: Dança e Cinema no período não narrativo e narrativo: procedimentos e 

parâmetros de análise fíllmica na contemporaneidade. 

Resumo 

O gênero musical no cinema se transforma e se consolida ao longo de décadas. 
Assim, a dança no cinema se estabelece como linguagem artística e audiovisual, 
bem como instaura uma nova relação corpo-câmera. A presente pesquisa faz 
análise fílmica da dança no cinema narrativo no gênero musical. Nessa 
perspectiva, os estudos propostos visam identificar a existência ou não de uma 
cinematografia específica para a dança no gênero musical. Os estudos de Costa 
(1995), Gardies (2008), Jullier e Marie (2009) constituem o referencial teórico-
metodológico da pesquisa. 
 
Palavras-chave: CINEMA. MUSICAL. DANÇA. ANÁLISE FÍLMICA. 

TITLE: Dance and cinema in the non-narrative and narrative period: procedures 

and parameters of physical analysis in contemporaneity 

Abstract 

The musical genre in cinema has been transformed and consolidated over 
decades. Thus, dance in cinema establishes itself as an artistic and audiovisual 
language, as well as establishing a new body-camera relationship. This research 
makes film analysis of dance in narrative cinema in the musical genre. In this 
perspective, the proposed studies aim to identify the existence or not of a specific 
cinematography for dance in the musical genre. The studies by Costa (1995), 
Gardies (2008), Jullier and Marie (2009) constitute the theoretical- 
methodological reference of the research. 
 
Keywords: CINEMA. MUSICAL. DANCE. FILM ANALYSIS. 
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TÍTULO: Livros didáticos de Ciências Humanas e suas Naturezas - Entre 

concepções e práticas de produção de livros interdisciplinares a partir do PNLD 

2016 

Resumo 

Tratar sobre interdisciplinaridade requer apropriar-se de uma série de noções e 
conceitos, mas mais do que isso, trata-se de apoderar-se de uma nova forma de 
pensar e agir diante do conhecimento. É possível constatar que os trabalhos 
publicados nas últimas duas décadas estão voltados especificamente para a 
área interdisciplinar ou para o livro didático, não havendo produções que 
contemplem as duas áreas anteriormente citadas, sobretudo um trabalho que 
tenha como objetivo analisar o PNLD 2016. Diante disso, o presente trabalho se 
propõe a analisar os livros didáticos de Ciências Humanas aprovados pelo PNLD 
2016. Para isso, buscou-se analisar as coleções mais distribuídas por 
componente curricular do PNLD 2016, a saber, as coleções Projeto Buriti, Porta 
Aberta e Ligados.com. Chegou-se a essas coleções através de um levantamento 
documental a partir do site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). A presente pesquisa analisa qual a concepção de interdisciplinaridade 
os autores de livro didático possuem e como ela se traduz em orientações para 
o professor por meio dos manuais dos livros didáticos. 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Livro Didático; educação. 

TITLE: Textbooks on Human Sciences and their Natures - Between conceptions 

and practices for the production of interdisciplinary books based on the PNLD 

2016 

Abstract 

Dealing with interdisciplinarity requires appropriating a series of notions and 
concepts, but more than that, it is about taking over a new way of thinking and 
acting in the face of knowledge. It is possible to verify that the works published in 
the last two decades are specifically focused on the interdisciplinary area or on 
the textbook, with no productions that contemplate the two areas previously 
mentioned, especially a work that aims to analyze the PNLD 2016. Therefore, the 
present work proposes to analyze the Human Sciences textbooks approved by 
PNLD 2016. For this purpose, we sought to analyze the collections most 
distributed by PNLD 2016 curriculum component, namely the collections Buriti, 
Porta Aberta and Ligados.com . These collections were reached through a 
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documentary survey from the website of the National Fund for the Development 
of Education (FNDE). This research examines the interdisciplinarity concept that 
textbook authors have and how it translates into guidelines for teachers through 
textbook manuals. 
 
Keywords: Interdisciplinarity; Textbook; education 
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TÍTULO: ESTUDO DOS TERMOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL 

IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN 

Resumo 

No Brasil, a área da Terminologia cresceu de maneira significativa nos últimos 
anos. Dessa maneira, partiu o interesse de tomar nota sobre os termos 
específicos do Patrimônio Cultural Imóvel do município de Currais Novos, no 
interior do estado do Rio Grande do Norte. Este projeto, de cunho terminológico, 
consiste em uma pesquisa que tem como objetivo analisar os termos próprios do 
Patrimônio Cultural Imóvel do município de Currais Novos e contribuir para os 
avanços dos conhecimentos teóricos sobre a Terminologia, tendo como 
pressupostos teórico-metodológicos duas áreas, sendo elas a Terminologia e a 
Documentação. Por conseguinte, dispomos de um corpus constituído por 
escrituras, cartas, livros e impressos jornalísticos com o propósito de analisar e 
comprovar tal investigação. Como resultados, foi possível classificar inicialmente 
os termos em duas grandes categorias. Dada às circunstâncias da pandemia 
causada pela COVID-19 e consequente suspensão das atividades acadêmicas, 
os resultados ficaram aquém dos esperados. No entanto, espera-se que o 
presente projeto possa continuar, no intuito de contribuir na tentativa de fixação 
terminológica do domínio enfocado. 
 
Palavras-chave: Terminologia. Documentação. Patrimônio Cultural Material 

Imóvel. 

TITLE: Cultural Heritage Material Property's Terms Study of the city of Currais 

Novos 

Abstract 

In Brazil, the area of Terminology has grown significantly in recent years. Thus, 
there was an interest in taking notes about the specific terms of the Cultural 
Heritage Material Property of Currais Novos', city located in the interior of Rio 
Grande do Norte state. This project, of a terminological nature, consists of a 
research that aims to analyze the proper terms of Currais Novos' Cultural 
Heritage Material Property and contribute to the theoretical knowledge 
advancement about Terminology, having as theoretical and methodological 
assumptions two areas, they being Terminology and Documentation. 
Consequently, for the purpose of analyzing and proving such research it is used 
a corpus made of deeds, letters, books and newsletters. As results, has possible 
initially classify the terms in two big categories. Given the circumstances caused 
by the COVID-19 and consequently suspension of academic activities, the results 
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were less than expected. However, it is hoped that the present project can 
continue, in order to contribute to the attempt of terminological fixation of the 
domain addressed. 
 
Keywords: Terminology. Documentation. Cultural Heritage Material Property. 
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TÍTULO: Estimativas dos Custos de Produção e Receitas de Venda para o 

Cultivo Irrigado da Pinha (Annona squamosa, L.) e Graviola (Annona muricata, 

L.) no município de Tenente Laurentino Cruz/RN 

Resumo 

 

A fruticultura tem desempenhado um papel econômico importante no 
crescimento do agronegócio nacional. Visto isso, o projeto buscou Estimar os 
Custos totais de Produção e Receitas de Venda para o Cultivo Irrigado da Pinha 
(Annona squamosa, L.) e da Graviola (Annona muricata, L.) em um hectare no 
município de Tenente Laurentino Cruz/RN. Por meio de um estudo exploratório 
e descritivo, de forma a determinar os custos máximos e mínimos de produção 
e suas respectivas receitas de venda em um período de 10 anos. Verificou-se 
que nas duas culturas os custos totais de produção estabilizam a partir do quarto 
ano em R$ 7.175,69 mínimo e R$ 11.182,60 máximo para a pinha; e em R$ 
5.804,44 mínimo e R$ 8.386,60 máximo para a graviola, além disso as 
estimativas de receitas evoluem e tende a se estabilizar para pinha de R$ 
16.800,00 mínimo e R$ 19.600,00 máximo, já para a graviola de R$ 36.800,00 
mínimo e R$40.000,00 máximo. Evidenciando que a cultura da graviola 
apresentou melhor retorno financeiros em comparação com a da pinha no 
período de dez anos. 

 
 
Palavras-chave: Custos de Produção e Receitas de Venda. Fruticultura 

TITLE: Estimates of production costs and sales revenue for irrigated cultivation 

of pine cone (Annona squamosa, L.) and Graviola (Annona muricata, L.) in the 

municipality of Tenente Laurentino Cruz / RN 

Abstract 

 

Fruit growing has played an important economic role in the growth of national 
agribusiness. In view of this, the project sought to estimate the total Costs of 
Production and Sales Revenues for irrigated Cultivation of Pinha (Annona 
squamosa, L.) and Soursop (Annona muricata, L.) in one hectare in the 
municipality of Tenente Laurentino Cruz/RN. Through an exploratory and 
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descriptive study, in order to determine the maximum and minimum production 
costs and their respective sales revenues over a period of 10 years. It was found 
that in both crops the total production costs stabilize from the fourth year on to 
R$ 7,175.69 minimum and R$ 11,182.60 maximum for the pine cone; and r$ 
5,804.44 minimum and R$ 8,386.60 maximum for soursop, in addition, revenue 
estimates evolve and tend to stabilize for pine nuts of R$ 16,800.00 minimum and 
R$ 19,600.00 maximum, already for soursop of R$ 36,800.00 minimum and R$ 
40,000.00 maximum. Evidencing that the soursop culture presented better 
financial returns compared to that of pine nuts in the period of ten years. 

 
 
Keywords: Production Costs and Sales Revenues. Fruit growing 
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TÍTULO: Relações jurídicas que se desenvolvem nas plataformas de 

marketplace 

Resumo 

O número de relações comerciais que são efetivadas por meios virtuais 
(comércio eletrônico) tem crescido exponencialmente, seja por meio de sites, 
seja por meio de aplicativos especialmente desenvolvidos para dispositivos 
móveis (smartphones). Assim, uma grande parcela dessas relações é efetivada 
por intermédio de plataformas de marketplace, as quais funcionam como 
espaços permitidores e facilitadores do contato entre consumidores e 
fornecedores para a comercialização de produtos e serviços no mercado. Em 
razão disso, torna-se imprescindível o estudo das relações jurídicas, 
notadamente as de publicidade, as quais se efetivam nos espaços de 
marketplace para a proteção e para a defesa do consumidor no âmbito do 
comércio eletrônico. Para tanto, será analisada a regulamentação atual existente 
no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990) e no Marco 
Civil da Internet Civil (Lei Federal nº 12.965/2014), além da normatização 
especificamente voltada para a regulação do comércio eletrônico. Ademais, 
serão ainda estudados os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre 
o assunto. Por isso, os procedimentos metodológicos utilizados para tal análise 
consistem em pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e hipotético-
dedutiva e objetivo descritivo. Conclui-se, portanto, que a vastidão de práticas 
publicitarias nessa plataforma pode ser imensa, transpassando os conceitos de 
abusividade e de enganosidade presentes nas mais diversas peças de 
publicidade. 

 
Palavras-chave: Direito do consumidor. Comércio Eletrônico. Publicidade. 

TITLE: Legal relationships that develop on marketplace platforms 

Abstract 

The number of business relationships that are effected by virtual means (e-
commerce) has grown exponentially, either through websites or through 
applications specially developed for mobile devices (smartphones). Thus, a large 
portion of these relationships are effected through marketplace platforms, which 
function as spaces that allow and facilitate contact between consumers and 
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suppliers for the marketing of products and services in the market. Because of 
this, it is essential to study the legal relationships, especially those of advertising, 
which are effective in marketplace spaces for the protection and defense of 
consumers in the field of e-commerce. For this, it will be analyzed the current 
regulation existing in the Code of Consumer Protection (Federal Law No. 
8.078/1990) and in the Civil Framework of the Civil Internet (Federal Law No. 
12.965/2014), in addition to the normatization specifically directed to the 
regulation of electronic commerce. Furthermore, the doctrinaire and 
jurisprudential positions on the subject will also be studied. Therefore, the 
methodological procedures used for such analysis consist of applied research, 
with qualitative and hypothetical-deductive approach and descriptive objective. It 
is concluded, therefore, that the vastness of advertising practices in this platform 
can be immense, going beyond the concepts of abuse and deception present in 
the most diverse pieces of advertising. 

 
Keywords: Consumer law. Electronic commerce. Advertising. 
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TÍTULO: A classificação e tipificação de fontes relacionadas ao ensino de 

Ciências Humanas no contexto da Ditadura Militar (1964-1985) presentes no 

Arquivo da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Ao trabalhar com fontes oriundas de arquivos, o pesquisador se depara com 
desafios ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa. À sua disposição pode 
existir uma grande quantidade de documentos que, a priori, sem ter definido os 
objetivos e as hipóteses que lhes serão úteis, ele não conseguirá selecionar e 
identificar quais as fontes mais adequadas para o seu trabalho; sem mencionar 
nos percalços que podem impossibilitar sua visita ao Arquivo com periodicidade. 
Este trabalho se propõe a demonstrar os procedimentos metodológicos que 
foram utilizados para selecionar, classificar e identificar tipos de fontes 
pesquisadas no Arquivo da antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do 
Norte (ETFRN) relacionados ao ensino das Ciências Humanas nessa instituição 
no contexto da Ditadura Militar (1964-1985), utilizando como referência teórica 
as técnicas e métodos propostos pelo historiador Julio Aróstegui. A metodologia 
foi demarcada por pesquisa bibliográfica, documental e visitas realizadas ao 
Arquivo no período de outubro de 2019 a janeiro de 2020. Os resultados obtidos 
apresentaram a seguinte classificação: documentos administrativos, 
documentos pedagógicos, diários de classe e fotografias. Outras pesquisas e 
categorizações podem ser realizadas com esse material, estimulando novas 
problematizações às fontes encontradas. 

 
 
Palavras-chave: Classificação de Fontes. Pesquisa histórica. Ciências Humanas 

TITLE: The classification and typification of sources related to the teaching of 

Human Sciences in the context of the Military Dictatorship (1964-1985) present 

in the Archive of the Federal Technical School 

Abstract 

 

When working with sources from archives, the researcher is faced with 
challenges that need to be overcome during the development of his research. At 
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his disposal there may be a large number of documents that, a priori, without 
having defined the objectives and hypotheses that will be useful to him, he will 
not be able to select and identify which sources are most suitable for his work; 
not to mention the mishaps that may make it impossible for you to visit the Archive 
periodically. This work aims to demonstrate the methodological procedures that 
were used to select, classify and identify types of sources that were researched 
in the Archive of the former Federal Technical School of Rio Grande do Norte 
(ETFRN) related to the Teaching of Human Sciences in this institution in the 
context of Military dictatorship, using as a theoretical reference the techniques 
and methods of the historian Julio Aróstegui. The methodology was demarcated 
by bibliographic, documentary research and visits to the Archive from October 
2019 to January 2020. The results obtained presented the following classification: 
administrative documents, pedagogical documents, class diaries and 
photographs. Further research and categorization can be carried out with this 
material, stimulating new problems to the sources found. 

 
 
Keywords: Classification of Sources. Historical research. Human Sciences 
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TÍTULO: Um esforço inicial de sistematização da fundamentação teórica sobre 

o tema. 

Resumo 

 Este trabalho busca compreender os conceitos acerca de relatos de vida e como 
essa narrativa é utilizada no Jornalismo e em outros saberes, visando a 
compreender como tais formatos ajudam a constituir gêneros jornalísticos. O 
método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, por meio da Revisão Integrativa. 
Percebe-se que o caminho ainda é longo e demanda aprofundamento. 
Conseguimos identificar que a história de vida pode ser tanto uma narrativa 
quanto uma metodologia. 
 
Palavras-chave: Relatos de Vida. Jornalismo. Revisão Integrativa. 

TITLE: An initial effort to systematize the theoretical background on the subject 

Abstract 

This work seeks to understand the concepts related to life stories and how this 
narrative is used in Journalism and other knowledge. We intend to comprehend 
how such formats help to constitute journalistic genres. The methodology used 
was bibliographic research, through the Integrative Review. It is clear that our 
journey are still long and requires further study. We were able to identify that the 
life story can be both a narrative and a methodology. 
 
Keywords: Life stories. Journalism. Integrative Review. 
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TÍTULO: Um olhar walloniano sobre o trabalho pedagógico da Escola Municipal 

Djalma Maranhão 

Resumo 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida em um Projeto de Pesquisa no qual busca 
observar e analisar a prática docente em sala de aula sob à luz da abordagem 
walloniana na Escola Municipal Djalma Maranhão, localizada no bairro de Felipe 
Camarão, zona oeste de Natal/RN. Apresentando como objetivo interpretar as 
abordagens observadas em sala de aula, entender através de relatos como se 
dá a construção da criança enquanto pessoa naquela escola e produzir reflexões 
sobre os estudos wallonianos e decoloniais. 

 
 
Palavras-chave: Prática docente. Trabalho pedagógico. Abordagem Walloniana. 

TITLE: What person do we seek to build? The organization of pedagogical work 

at the Djalma Maranhão Municipal School 

Abstract 

 

This research was developed in a Research Project in which it seeks to observe 
and analyze the teaching practice in the classroom in the light of the Wallonian 
approach at the Djalma Maranhão Municipal School, located in the Felipe 
Camarão neighborhood, west zone of Natal / RN. Presenting the objective of 
interpreting the approaches observed in the classroom, understanding through 
reports how the construction of the child occurs as a person in that school and 
producing reflections on Wallonian and decolonial studies. 

 
 
Keywords: Teaching practice. Pedagogical work. Wallonian approach. 
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TÍTULO: Levantamento sobre práticas de diagnóstico de clima organizacional 

nas IFES do Brasil 

Resumo 

 

O clima organizacional, mediante sua influência sobre o comportamento humano 
no ambiente de trabalho, requer método de diagnóstico preciso e válido para os 
atores que lidam com esse fenômeno, na prática. Nesse sentido, esta pesquisa 
surgiu com a proposta de realizar um levantamento sobre como tem sido a 
prática de diagnóstico de clima organizacional nas instituições federais de ensino 
superior (IFES), com o objetivo de subsidiar a definição de um método 
instrumental de diagnóstico de clima organizacional a ser proposto para a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Diante disso, realizou-
se pesquisa de caráter exploratório e descritivo, de abordagem mista. Por meio 
de questionário online, obteve-se um panorama das práticas de diagnóstico e 
gestão do clima organizacional em IFES do Brasil e realizou-se um levantamento 
dos instrumentos utilizados por essas IFES, considerando-se desde a 
implementação à utilização dos resultados advindos dessa prática. Como 
resultado, do total de 67 IFES, envolvidas na pesquisa, apenas 6 afirmaram ter 
a prática de diagnóstico de clima organizacional de forma institucionalizada na 
organização. Além disso, essa pesquisa correspondeu à primeira etapa da 
dissertação de mestrado de Silva (2020), que resultou na seleção de um 
instrumento de clima organizacional mais adequado à realidade e necessidade 
da UFRN, por meio de levantamento na literatura, pela análise e avaliação de 
um grupo de juízes da instituição. 

 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de clima organizacional. Gestão de pessoas. 

Método. 

TITLE: Survey on organizational climate diagnostic methods adopted by the IFES 

of Brazil 

Abstract 
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The organizational climate, due to its influence on human behavior in the work 
environment, requires a precise and valid diagnostic method for the actors who 
deal with this phenomenon in practice. In this sense, this research came up with 
the proposal to carry out a survey on how the organizational climate has been 
diagnosed in federal institutions of higher education (IFES), in order to support 
the definition of an instrumental method of diagnosis of organizational climate to 
be proposed to the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN. Therefore, 
an exploratory and descriptive research with a mixed approach was carried out. 
Through an online questionnaire, an overview of the practices of diagnosis and 
management of the organizational climate in IFES do Brasil was obtained and a 
survey of the instruments used by these IFES was carried out, considering from 
the implementation to the use of the results derived from this practice. As a result, 
of the total of 67 IFES involved in the research, only 6 claimed to have the practice 
of diagnosing institutionalized organizational climate in the organization. In 
addition, this research corresponded to the first stage of Silva's master's 
dissertation (2020), which resulted in the selection of an instrument of 
organizational climate more adequate to the reality and need of UFRN, through 
a survey in the literature, through the analysis and evaluation of a group of judges 
from the institution. 

 
 
Keywords: Diagnosis of organizational climate. People management. Method. 
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TÍTULO: O culto de Serápis no Egito greco-romano: as estatuetas de terracota 

do Fayum 

Resumo 

Com a conquista do Egito por Alexandre, o Grande em 332 a.C., encerrando a 
segunda ocupação persa, o país passou por profundas mudanças nos campos 
da política, administração e nas mais diversas esferas culturais. Serápis foi um 
deus criado por Ptolomeu I Sóter, primeiro faraó da dinastia lágida (305-30 a.C.) 
como deus guardião dos novos soberanos e da cidade de Alexandria. A 
representação iconográfica de Serápis seguia os moldes das divindades gregas, 
tais como Zeus, Hades e Asclépio, com forma de um homem maduro, com barba, 
usando um chíton e portando um calathos (ou modius) em cima da cabeça. Mas 
o deus também é resultado de um elemento propriamente egípcio no nome 
Serápis, derivado de Osíris-Ápis e nos seus atributos ctônicos e solares. Com 
base na cultura material feita de terracota, proveniente do Egito greco-romano e 
representando Serápis, pretendemos analisar as práticas religiosas e a religião 
popular associadas ao deus, uma vez que o culto marcado por um aspecto 
dinástico se popularizou com Serápis sendo uma divindade associada à 
prosperidade e à cura. Partimos da hipótese de que Serápis é resultado do 
contato e emaranhamento da religião egípcia e grega, fruto de um ambiente 
marcado pela miscigenação e por um estreito contato cultural dos egípcios com 
seus conquistadores macedônios e romanos, além dos gregos que imigraram 
em grande quantidade para o Egito no período dos Ptolomeus. 
 
Palavras-chave: Egito Greco-Romano; Emaranhamento Cultural; Religião 

Popular; Serápis. 

TITLE: Popular Religion in Greco-Roman Egypt: The Cult of Serapis 

Abstract 

With the conquest of Egypt by Alexander the Great in 332 BC, ending the second 
Persian occupation, the country experienced profound changes in the fields of 
politics, administration and in the most diverse cultural areas. Serapis was a god 
created by Ptolemy I Soter, first pharaoh of the Lagid dynasty (305-30 B.C.) as 
guardian god of the new sovereigns and the city of Alexandria. Serapis’s 
iconographic representation followed the molds of Greek deities, such as Zeus, 
Hades and Asclepius, in the shape of a mature man with a beard, wearing a 
chiton and carrying a calathos (or modius) over his head. But the god is also the 
result of a properly Egyptian element in the name Serapis, derived from Osiris-
Apis and its chthonic and solar attributes. Based on material culture made of 
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terracotta, from Greco-Roman Egypt and Serapis representation, we intend to 
analyze religious practices and the popular religion associated with the god, since 
the cult marked by a dynastic aspect became popular with Serapis being a deity 
associated with prosperity and healing. We start from the hypothesis that Serapis 
is the result of the contact and entanglement of the Egyptian and Greek religion, 
the result of an environment marked by miscegenation and a close cultural 
contact between the Egyptians and their Macedonian and Roman conquerors, in 
addition to the Greeks who immigrated in quantity to Egypt in the period of the 
Ptolemies. 
 
Keywords: Greco-Roman Egypt; Cultural Entanglement; Popular Religion; 

Serapis. 
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TÍTULO: A pessoalização como processo de ascripção de valor 

Resumo 

A presente pesquisa trata do Direito à dignidade da pessoa humana atrelado à 
perspectiva da pessoalização como processo de ascripção do nascituro. Nesse 
jaez, a abordagem cinge-se ao conceito iluminista de pessoalidade de John 
Locke atrelado a razão e a autoconsciência, em confronto com o estágio de 
nascituro e sua incidência na ordem jurídica, bem como a integração do 
pensamento lockeano às ideias de Lèvinas, por meio da alteridade; Ricoeur e 
Sève no processo aspriptivo de pessoa, modulado por Lima Jr., trazendo o 
conceito de pessoa instrumental interligado à moralidade do nascituro ao longo 
do processo gestacional. Será possível observar que Lima Jr. expõe duas 
dimensões morais fulcrais à proteção do nascituro, a primeira, anterior à 
vigésima semana gestacional, que dependerá do processo de ascripção de valor 
moral de acolhimento materno e/ou, após, da constituição de um projeto 
parental; a segunda, o nascituro firma-se por si mesmo, a partir da vigésima 
semana, centrada numa essência consciência mínima, pois passa a ter 
possibilidade biológico-metafísico. Busca-se superar a problemática de 
argumentos egoísticos quanto à pessoalização do nascituro e o seu devido 
resguardo à vida, demonstrando que é necessário, acolhendo a tese de Lima Jr., 
projeto dialético de atribuição de significação moral do nascituro entre o corpo 
(biológico) e a pessoa, em seu aspecto metafísico-moral, partindo da valoração 
moral sobre o marco temporal em que o nascituro adquire a condição de pessoa. 
 
Palavras-chave: Nascituro. Pessoalização. John Locke. Lèvinas. Sève. Lima Jr. 

TITLE: Personalization as a value ascription process 

Abstract 

 

This research deals with the right to human dignity linked to the perspective of 
personalization as the process of the unborn child's ascription. In this sense, the 
approach is restricted to the Enlightenment concept of personality of John Locke, 
linked to reason and self-awareness, in comparison with the stage of the unborn 
and its incidence in the legal order, as well as the integration of Lockean thought 
with the ideas of Lèvinas, through otherness; Ricoeur and Sève in the aspriptive 
process of the person, modulated by Lima Jr. It will be possible to observe that 
Lima Jr. exposes two central moral dimensions to the protection of the unborn 
child, the first, prior to the twentieth gestational week, which will depend on the 
process of ascription of moral value of maternal reception and/or, after, the 
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constitution of a parental project; the second, the unborn child establishes itself, 
from the twentieth week, centered on a minimum conscience essence, since it 
has biological-metaphysical possibility. The aim is to overcome the problem of 
selfish arguments regarding the personalization of the unborn and its due 
protection to life, demonstrating that it is necessary, accepting Lima Jr.'s thesis, 
a dialectic project of attribution of moral significance of the unborn between the 
body (biological) and the person, in its metaphysical-moral aspect, starting from 
the moral valuation on the temporal framework in which the unborn acquires the 
condition of a person. 

 
 
Keywords: Unborn. Personalization. John Locke. Lèvinas. Sève. Lima Jr. 
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TÍTULO: INCURSÃO DOS AMORES NA SALA DE AULA: PENSANDO O 

ENSINO DE LITERATURA POR TEMÁTICA 

Resumo 

A desvalorização das dimensões humanas em prol da lógica utilitária do 
capitalismo é característica do cenário atual. Como reflexo, o ensino de Literatura 
– reconhecidamente instrumento de humanização – é reduzido ao pragmatismo 
didático e configurado por uma perspectiva meramente informativa: datas, 
períodos literários e biografias substituem a experiência com o texto literário. De 
encontro a essa problemática, esta pesquisa se propôs a estudar e desenvolver 
novas metodologias para o ensino de Literatura, especificamente, a perspectiva 
de ensino por temática. Tomando o amor — também fator de humanização — 
como o tema dessa proposta, nosso objetivo foi estudar teorias acerca do 
fenômeno amoroso e sua presença nas literaturas de língua portuguesa, além 
de elaborar direcionamentos práticos para um ensino significativo. À vista disso, 
refletimos sobre o amor baseando-nos em diversas áreas do conhecimento: 
Psicanálise (GIKOVATE, 2006), Literatura (PAZ, 1994), História (ROUGEMONT, 
1988), Sociologia (BAUMAN, 2004) e Filosofia (NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 
1996). Para produzirmos a proposta didática, por sua vez, fundamentamo-nos 
nas ideias de Candido (2004), Cosson (2018) e Sousa (2013). Concernente aos 
resultados, elaboramos três sequências didáticas para o ensino de Literatura no 
Ensino Médio, aliando a subjetividade dos alunos, a temática do amor e a própria 
literatura, de forma a garantir a experiência plena e humanizadora com o objeto 
literário. 
 
Palavras-chave: Ensino de Literatura. Ensino por temática. Sequência didática. 

Amor. 

TITLE: INCURSION OF LOVES IN CLASSROOM: THINKING THE TEACHING 

OF LITERATURE BY THEME 

Abstract 

 

The devaluation of the human dimensions in favor of the utilitarian logic of 
capitalism is characteristic of the current scenery. As reflection, the teaching of 
Literature – admittedly an instrument of humanization – is reduced to didactic 
pragmatism and configured by a purely informative perspective: dates, literary 
periods and biographies replace the experience with the literary text. Against that 
problem, this search proposed to study and develop new methodologies to the 
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teaching of Literature, specifically, the perspective of the teaching by theme. 
Taking the love – a factor of humanization too – as the theme of this propose, our 
objective was studying theories about loving phenomenon and its presence in 
literatures in portuguese language, besides that elaborating practical directions 
for a meaningful teaching. In view of that, we reflected about love based on 
various fields of knowledge: Psychoanalysis (GIKOVATE, 2006), Literature (PAZ, 
1994), History (ROUGEMONT, 1988), Sociology (BAUMAN, 2004) and 
Philosophy (NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996). To produce the didactic 
sequences, we substantiated our ideas in Candido (2004), Cosson (2018) and 
Sousa (2013). Concerning the results, we elaborated three didactic sequences 
to High School teaching systems, allying the student’s subjectivity, the theme of 
love and the Literature itself, in order to guarantee the full and humanizing 
experience with the literary object. 

 
 
Keywords: Teaching of Literature. Teaching by theme. Didactic sequences. Love. 
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TÍTULO: Memória, sociabilidades e sexualidades entre homens homossexuais 

em Natal/RN: transformações históricas, experiências contemporâneas e 

perspectivas futuras 

Resumo 

 

Este relatório tem como objetivo principal narrar o percurso da pesquisa 
“Memória, sociabilidades e sexualidades entre homens homossexuais em 
Natal/RN” durante o período de 01/08/2019 a 31/07/2020. O trabalho de 
pesquisa é guiado pelo intuito de sondar as formas de constituição do urbano, 
com base nas interações constantes entre os atores sociais e o espaço da 
cidade; nesse sentido, e na tentativa de compreender a cidade como um 
fenômeno social, optamos por direcionar esta investigação para os modos como 
os sentidos e os discursos sobre sexualidades, gêneros e cidade surgem nas 
narrativas de homossexuais idosos moradores da cidade de Natal/RN. A partir 
do procedimento sistemático de levantamento, leitura e discussão da bibliografia 
que tem como objeto os sentidos e as experiências evocadas ao redor da cidade 
e os processos de subjetivação das homossexualidades, destacamos que: 1) a 
emergência política do sujeito homossexual provoca o surgimento 
correspondente de um novo sentido de cidade; 2) com o acionamento de 
estratégias para o enfrentamento das adversidades impostas aos gays idosos, 
formas de sociabilidade e modos de representação são construídos, e 3) por 
meio da concepção de “curso da vida”, fazemos a nossa ênfase recair sobre as 
inter-relações entre a trajetória pessoal e a estruturação histórica e cultural. 

 
 
Palavras-chave: Memória; Sociabilidade; LGBT; Cidade 

TITLE: Memory, sociability and sexuality among homosexual men in Natal/RN: 

historical transformations, contemporary experiences and future perspectives 

Abstract 

This report has as main objective to narrate the research path “Memory, 
sociability and sexuality among homosexual men in Natal/RN” during the period 
from 01/08/2019 to 31/07/2020. The research work is guided by the aim of 
probing the forms of constitution of the urban, based on the constant interactions 
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between social actors and the city space; in this sense, and in an attempt to 
understand the city as a social phenomenon, we chose to direct this investigation 
to the ways in which the senses and discourses about sexualities, genders and 
the city appear in the narratives of elderly homosexuals living in the city of 
Natal/RN. From the systematic procedure of survey, reading and discussion of 
the bibliography that has as object the senses and experiences evoked around 
the city and the processes of subjectification of homosexualities, we highlight that: 
1) the political emergence of the homosexual subject causes the corresponding 
appearance a new sense of the city; 2) with the implementation of strategies to 
face the adversities imposed on elderly gays, forms of sociability and modes of 
representation are constructed, and 3) through the concept of “life course”, we 
make our emphasis fall on the interactions relationships between personal 
trajectory and historical and cultural structuring. 

 
Keywords: Memory; Sociability; LGBT; City 
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TÍTULO: Modulações do Regionalismo literário brasileiro na ficção de Ronaldo 

Correia de Brito: aprofundamento e crítica 

Resumo 

 

A corrente literária regionalista, no decorrer da história, vem sendo comumente 
associada a valores estéticos negativos. Em decorrência do construto crítico que 
acompanha o regionalismo, autores contemporâneos comumente desvinculam 
suas obras dessa corrente literária. Com isso em vista, analisamos o romance 
Dora sem véu, de Ronaldo Correia de Brito, levando em consideração as 
imagens e significados que emergem a partir das relações entre as personagens 
e a região em que transcorre a narrativa, com especial atenção às denúncias 
sobre mazelas sociais e à representação dos papéis femininos na obra. Pode-
se concluir que o autor se apropria do espaço sertanejo e das suas mudanças 
para construir uma leitura crítica da sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Dora sem véu; Ronaldo Correia de Brito; regionalismo; sertão; 

feminino 

TITLE: Modulations of Brazilian literary regionalism in the fiction of Ronaldo 

Correia de Brito: deepening and criticism 

Abstract 

 

Throughout history, Brazilian regionalism has been commonly associated with 
negative aesthetic values. As a result of the critical construct connected to 
regionalism, contemporary authors usually dissociate their works from this literary 
current. With this in mind, we analyze the novel Dora sem véu, by Ronaldo 
Correia de Brito, taking into account the images and meanings that emerge from 
the relationships between the characters and the region in which the narrative 
takes place, with special attention to the representation of social problems and of 
female roles in the work. We conclude that the author uses the backlands space 
and its changes to offer a critical reading of society. 
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Keywords: Dora sem véu, Ronaldo Correia de Brito, regionalism, 'sertão', feminin 
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TÍTULO: ENCONTROS LITERÁRIOS: A FORMAÇÃO DO LEITOR E 

ESCRITOR JOVEM 

Resumo 

Considerando estudos contemporâneos sobre a leitura e a escrita, bem como as 
dificuldades enfrentadas na formação do leitor e escritor jovem na atualidade, 
este projeto, que desde 2017 vem sendo realizado satisfatoriamente, tem como 
finalidade, a partir de encontros de leitura semanais, desenvolver a leitura crítica 
e a escrita literária autoral dos alunos participantes. Ao mesmo tempo que nos 
sentimos instigados pela leitura e pelos debates ao longo dos encontros, também 
nos sentimos motivados a desenvolvermos nossos próprios textos, além de 
também amadurecermos nossa criticidade. Visto que a escola se configura como 
espaço ideal para o desenvolvimento dessa leitura crítica, esses encontros vêm 
acontecendo com um grupo de alunos do ensino médio integrado ao técnico da 
Escola Agrícola de Jundiaí, que se interessam pelas leituras literárias e as 
discussões sobre elas. 
 
Palavras-chave: leitura; formação leitora; leitor e escritor jovem. 

TITLE: Literary meetings: the formation of young readers and writers 

Abstract 

Considering contemporary studies on reading and writing, as well as the 
difficulties faced in the formation of young readers and writers today, this project, 
which since 2017 has been carried out satisfactorily, aims, from weekly reading 
meetings, to develop reading criticism and authorial literary writing of the 
participating students. At the same time that we feel instigated by reading and 
debating during the meetings, we also feel motivated to develop our own texts, in 
addition to maturing our criticality. Since the school is configured as an ideal 
space for the development of this critical reading, these meetings have been 
taking place with a group of high school students integrated with the technician 
of the Escola Agrícola de Jundiaí, who are interested in the literary readings and 
discussions. 
 
Keywords: reader; reader formation; young reader and writer 
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TÍTULO: A Distribuição Geográfica dos Investimentos Públicos em Turismo no 

Brasil (2003-2018) 

Resumo 

Os investimentos públicos em turismo assumem um importante papel no 
desenvolvimento das destinações pois, em tese, visam geralmente a melhoria 
da infraestrutura urbana, a promoção turística, a qualificação dos serviços, o 
apoio à comercialização dos produtos, a gestão e o planejamento do turismo. No 
Brasil, o principal órgão oficial de turismo, o Ministério do Turismo, de 2003 a 
2018, investiu um montante superior a R$ 17 bilhões. Considerando a relevância 
dos investimentos públicos para o desenvolvimento do turismo, a pesquisa tem 
como objetivo revelar a distribuição geográfica dos recursos aplicados pelo 
Ministério do Turismo, no período de 2003 a 2018. A metodologia deste estudo 
se caracteriza como uma pesquisa descritiva e quantitativa, visto que se 
fundamenta principalmente no levantamento e análise da execução 
orçamentária em turismo realizado pelo governo federal brasileiro, tendo como 
principal fonte de informação os Relatórios de Execução Orçamentária da União. 
Tais relatórios permitem filtrar os recursos executados por órgão, programa, 
projeto e localidade. Desta forma, os dados obtidos permitiram visualizar a 
distribuição geográfica dos investimentos públicos em turismo no Brasil, 
revelando as regiões do país que concentram os recursos e as regiões 
negligenciadas. Os resultados da pesquisa permitem concluir que o Nordeste foi 
a região que concentrou os investimentos públicos em turismo ao longo de 17 
anos. 
 
Palavras-chave: Programas e Projetos de Turismo. Investimentos Públicos em 

Turismo. 

TITLE: The Geographical Distribution of Public Investments in Tourism in Brazil 

(2003-2018) 

Abstract 

Public investments in tourism play an important role in the development of 
destinations because, in theory, they are generally aimed at improving urban 
infrastructure, promoting tourism, qualifying services, supporting the marketing of 
products, managing and planning tourism. In Brazil, the main official tourism 
body, the Ministry of Tourism, from 2003 to 2018, invested an amount in excess 
of R $ 17 billion. Considering the relevance of public investments for the 
development of tourism, the research aimed to reveal the geographic distribution 
of resources applied by the Ministry of Tourism, from 2003 to 2018. The 
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methodology of this study is characterized as a descriptive and quantitative 
research, considering which is based mainly on the survey and analysis of 
budgetary execution in tourism carried out by the Brazilian federal government, 
having the Union's Budgetary Execution Reports as its main source of 
information. Such reports allow to filter the resources executed by agency, 
program, project and location. In this way, the obtained data allowed to visualize 
the geographic distribution of public investments in tourism in Brazil, revealing 
the regions of the country that concentrate the resources and the neglected 
regions. The survey results conclude that the Northeast was the region that 
concentrated public investments in tourism over 17 years. 
 
Keywords: Tourism Programs and Projects. Public Investments in Tourism. 
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TÍTULO: A TRADUÇÃO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM DA 

LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS DE MATERIAIS MUSICAIS DE CLARINETE 

Resumo 

Devido à necessidade dos alunos da Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (EMUFRN) em utilizar livros didáticos e manuais que 
muitas vezes que só existem na língua inglesa. Com o objetivo geral de atender 
a este problema, esta pesquisa de caráter interdisciplinar e transdepartamental, 
visa realizar uma tradução colaborativa de um dos manuais fundamentais do 
curso de clarinete - “The Daniel Bonade Workbook”, traduzido por nós como 
“Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do Clarinete”. O objetivo geral da 
pesquisa nos levou aos objetivos específicos que se dividem em duas frentes: 1. 
traduzir, de forma colaborativa, em parceria com alunos da EMUFRN e do 
Departamento de Línguas e Literaturas Modernas (DLLEM), o livro didático 
instrucional de clarinete “The Daniel Bonade Workbook”, de Larry Guy, do inglês 
para o português; 2. fornecer uma experiência de práticas tradutórias como uma 
estratégias de ensino-aprendizagem de língua e conteúdos musicais. 
Perguntamos quais contribuições desta prática na aprendizagem da língua 
inglesa como língua estrangeira para o pesquisador-tradutor? Para responder a 
pergunta visamos identificar e aplicar recursos de práticas tradutórias 
necessárias no processo da tradução de um gênero que trata de instruir, e 
subsequentemente identificar quais efeitos na aprendizagem da língua inglesa e 
de conteúdos musicais técnicos a prática tradutória colaborativa pode fornecer.  
 
Palavras-chave: Práticas Tradutórias; Aprendizagem da Língua Inglesa, 

Conteúdo Musical 

TITLE: TRANSLATION AS AN ENGLISH LANGUAGE LEARNING TOOL 

THROUGH CLARINET MUSICAL MATERIALS 

Abstract 

Due to the necessity of students at the Federal University of Rio Grande do Norte 
School of Music (EMUFRN) to study from didactic books and workbooks that are 
often found only in English. Attending to this problem, the general objective of 
this interdisciplinary and transdepartmental research aims to carry out a 
translation of one of the fundamental workbooks used in the Clarinet major. - “The 
Daniel Bonade Workbook” translated by us as “Daniel Bonade: Técnicas e 
Interpretação do Clarinete”. The general objective of this research led us to the 
following specific objectives, which are divided on two fronts: 1. to translate, in a 
collaborative way, in partnership with students of EMUFRN and the Department 
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of Modern Foreign Languages and Literatures (DLLEM), the instructional 
workbook on clarinet “The Daniel Bonade Workbook”, by Larry Guy, from English 
to Portuguese; 2. to provide an experience of translation practices as a strategy 
for the teaching/learning of language, and musical content. Our research 
question asks: what are the contributions of this practice in the process of the 
researcher/translator’s learning English as a foreign language? To answer the 
question we aimed to identify and apply resources necessary in translation 
practice in the translation process of a genre that deals with instructing and to 
identify which affects of English language learning and of technical music content 
and collaborative translation practice can provide.  
 
Keywords: Translation Practices; English Language Learning, Music Content 
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TÍTULO: Instituições e políticas públicas da pesca no Brasil de 2003 aos dias 

atuais: desmontes e descontinuidades. 

Resumo 

 

Neste artigo é proposta uma reflexão sobre os processos de desmontes 
institucionais da atividade pesqueira no Brasil e as descontinuidades das suas 
políticas públicas, ocorridos a partir de 2015. A metodologia utilizada foi a de 
consulta a documentos, levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas 
e utilização de banco de dados já existente. Conclui-se pela necessidade e 
importância de compreensão das dinâmicas do confronto de interesses presente 
no setor, para entender os agravantes dos desmontes institucionais e 
descontinuidades das políticas públicas, pautando ações que promovam a 
difusão e o fortalecimento das instituições no nível local, com vistas à melhoria 
da performance desses órgãos quanto a implementação e efetivação das 
políticas públicas. Essa investigação pontuou aspectos dessa atividade no Rio 
Grande do Norte, e é parte do projeto instituições e atores nas políticas públicas 
setoriais das atividades pesqueiras, entre 2003 e 2018, do Programa de Estudos 
Urbanos e Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Desmontes, descontinuidades, instituições, políticas públicas, 

pesca. 

TITLE: Public fisheries institutions and policies in Brazil from 2003 to the present 

day: dismantling and discontinuities. 

Abstract 

 

This article proposes a reflection on the processes of institutional dismantling of 
fishing activity in Brazil and the discontinuities of its public policies that have taken 
place since 2015. The methodology used was the consultation of documents, 
bibliographical survey, semi-structured interviews and use of a database. already 
existing. It concludes by the need and importance of understanding the dynamics 
of the confrontation of interests present in the sector, in order to understand the 
aggravations of institutional dismantling and discontinuities in public policies, 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2116 

 

guiding actions that promote the diffusion and strengthening of institutions at the 
local level, with a view to improving the performance of these agencies in terms 
of the implementation and effectiveness of public policies. This investigation 
punctuated aspects of this activity in Rio Grande do Norte, and is part of the 
project institutions and actors in the sectorial public policies of fishing activities, 
between 2003 and 2018, of the Urban and Regional Studies Program of the 
Federal University of Rio Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Discontinuities, dismantling, institutions, public policies, fishery. 
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TÍTULO: AUDITORIA APLICADA A UNIDADES DE INFORMAÇÃO DA UFRN: 

ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

Resumo 

 

Apresentar ações desenvolvidas no plano de trabalho “Auditoria aplicada a 
unidades de informação da UFRN: análise das contribuições”, que faz parte do 
projeto de iniciação científica “Auditoria aplicada a unidades de informação da 
UFRN” desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Informação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tendo como objetivo geral 
sistematizar a análise das contribuições de método de auditoria de inteligência 
para as unidades de informação da UFRN. Primeiro passo do percurso 
metodológico foi a realização da pesquisa bibliográfica no campo da auditoria, 
mais precisamente, dentro da área das auditorias realizadas em unidades de 
informação com enfoque nas contribuições dessa atividade para as unidades de 
informação. Após a realização da leitura dos textos encontrados na pesquisa 
bibliográfica foi definido como campo de pesquisa para a realização da auditoria 
o Núcleo Temático da Seca e do Semiárido (NUT-SECA) da UFRN. Por fim, 
devido a pandemia de Covid-19 as atividades presenciais de ensino, pesquisa e 
extensão foram afetadas, impossibilitando, dessa forma, a execução da 
aplicação do método de auditoria de inteligência no NUT-SECA, inviabilizando a 
continuidade do processo de pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Auditoria. Auditoria de inteligência. Unidades de informação. 

TITLE: AUDIT APPLIED TO UFRN INFORMATION UNITS: ANALYSIS OF 

CONTRIBUTIONS 

Abstract 

 

Present actions developed in the work plan “Auditing applied to UFRN information 
units: analysis of contributions”, which is part of the scientific initiation project 
“Auditing applied to UFRN information units” developed by the Information 
Science Department of the Federal University of Rio Grande do Norte. With the 
general objective of systematizing the analysis of the contributions of the 
intelligence audit method to the UFRN information units. The first step in the 
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methodological path was to carry out bibliographic research in the field of 
auditing, more precisely, within the area of audits carried out in information units 
with a focus on the contributions of this activity to the information units. After 
reading the texts found in the bibliographic research, the UFRN Thematic 
Nucleus for Drought and Semiarid (NUT-SECA) was defined as the research field 
for the audit. Finally, due to the Covid-19 pandemic, face-to-face teaching, 
research and extension activities were affected, thus making it impossible to carry 
out the application of the intelligence audit method at NUT-SECA, preventing the 
continuity of the research process. 

 
 
Keywords: Audit. Intelligence audit. Information units. 
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TÍTULO: Análise da percepção auditiva comparada entre algoritmos de 

compressão de áudio e diferentes taxas de compressão 

Resumo 

 

Na era da internet, novas tecnologias movem a indústria fonográfica e trazem as 
plataformas de Streaming de áudio como principal forma de consumo de música 
da atualidade. O streaming se dá através da compressão com perdas do arquivo 
original de áudio. Dependendo da taxa de compressão o arquivo pode ser menor 
em tamanho e com menor qualidade de áudio. O Spotify oferece a possibilidade 
de escolha da qualidade de áudio pelo usuário de acordo com o meio de 
reprodução escolhido. O objetivo inicial deste trabalho era o de avaliar a 
percepção da diferença do áudio original com os codecs oferecidos pelo Spotify. 
Devido à pandemia o objetivo foi adequado a realizar uma análise quantitativa 
destes codecs de áudio. Foram avaliados 4 trechos de uma música extraída de 
CD e encodadas com os codecs estudados além da análise da redução dos 
arquivos e avaliação espectrográfica comparando o áudio original com os áudios 
comprimidos. Os resultados mostraram que a compressão aplicada reduz os 
arquivos a no mínimo 30% do tamanho original. Duas estratégias foram 
identificadas na compressão de áudio: a aplicação de filtros passa-baixa fixos ou 
dinâmicos e a retirada de partes do áudio que não seriam percebidas pelo 
ouvinte. As análises entretanto não são suficientes para determinar se os 
ouvintes perceberiam ou não a diferença entre os arquivos comprimidos e o 
áudio original, nem mesmo se poderia haver alguma preferência por algum dos 
codecs preterindo o áudio original. 

 
 
Palavras-chave: Compressão de áudio. Streaming. Psicoacústica. Qualidade de 

áudio. 

TITLE: Analysis of auditory perception compared between audio compression 

algorithms and different compression rates 

Abstract 
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In the internet age, new technologies are moving the music industry and bringing 
audio streaming platforms as the main form of music consumption today. 
Streaming occurs through lossy compression of the original audio file. Depending 
on the compression rate, the file may be smaller in size and with lower audio 
quality. Spotify offers the possibility of choosing the audio quality by the user 
according to the chosen reproduction medium. The initial objective of this work 
was to evaluate the perception of the difference between the original audio and 
the codecs offered by Spotify. Due to the pandemic, the objective was adequate 
to carry out a quantitative analysis of these audio codecs. Four pieces of music 
extracted from CD and encoded with the studied codecs were evaluated, in 
addition to the analysis of the reduction of files and spectrographic evaluation 
comparing the original audio with the compressed audios. The results showed 
that the compression applied reduces the files to at least 30% of the original size. 
Two strategies were identified in audio compression: the application of fixed or 
dynamic low-pass filters and the removal of parts of the audio that would not be 
perceived by the listener. However, the analyzes are not sufficient to determine 
whether listeners would perceive the difference between the compressed files 
and the original audio or not, or even if there could be any preference for any of 
the codecs deprecating the original audio. 

 
 
Keywords: Audio compression. Streaming. Psychoacoustics. Audio quality. 
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TÍTULO: A HABITAÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS E AÇÕES DE 

REABILITAÇÃO DE SÍTIOS HISTÓRICOS: APROXIMAÇÕES ENTRE TORRES 

VEDRAS, PORTUGAL E NATAL, BRASIL 

Resumo 

 

Considerando a importância do estudo dos processos de decadência e 
abandono de bairros centrais que concentram objetos arquitetônicos de valor 
patrimonial e - quando existente - o processo de reabilitação deles, o plano de 
trabalho tratado neste documento tem como objetivo analisar programas e ações 
contemporâneas de habitação social em sítios históricos, comparando os dados 
coletados em documentos referentes à Encosta de São Vicente, Torres Vedras/ 
Portugal ao bairro da Ribeira, Natal/ Brasil. Como metodologia, deu-se 
continuidade ao processo de leitura e tratamento de dados coletados na primeira 
fase da pesquisa. O banco de dados continua sendo construído e, a partir do 
tratamento e análise das informações obtidas, busca-se encontrar nas 
estratégias bem-sucedidas adotadas para com a Encosta de São Vicente 
alternativas aplicáveis à realidade do bairro da Ribeira, contribuindo para os 
estudos acerca do tema da Habitação de Interesse Social à luz dos conceitos e 
políticas de Reabilitação Urbana Integrada. 

 
 
Palavras-chave: Habitação de Interesse Social; Sítio Histórico; Pesquisa; 

Reabilitação 

TITLE: SOCIAL HOUSING IN PROGRAMS AND ACTIONS FOR THE 

REHABILITATION OF HISTORIC SITES: APPROXIMATIONS BETWEEN 

TORRES VEDRAS, PORTUGAL AND NATAL, BRAZIL 

Abstract 

 

Considering the importance of studying the decay and abandonment processes 
of neighborhoods where architectural objects of heritage value are concentrated 
and, when existent, their rehabilitation process. This document aims to analyze 
the contemporary social housing programs and actions in historic sites, 
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comparing the collected data in documents referring to Encosta de São Vicente, 
Torres Vedras / Portugal and the Ribeira neighborhood, Natal / Brazil. As a 
methodology, the process of reading and processing data collected in the first 
stage of the research was continued. The database is still being built and, from 
the treatment and analysis of the information obtained. It seeks to find in the 
successful strategies adopted for Encosta de São Vicente alternatives applicable 
to the reality of the Ribeira neighborhood, contributing to studies on the theme of 
Social Interest Housing under the concepts and policies of Integrated Urban 
Rehabilitation. 

 
 
Keywords: Social Housing; Historic Sites; Research; Urban Rehabilitation. 
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TÍTULO: O conceito epistemológico de pessoa sob uma perspectiva histórico-

social. 

Resumo 

 

O trabalho em tela consiste no estudo da construção e conceituação jurídico-
epistemológica do étimo pessoa, integrado ao Projeto de Pesquisa PVF14330-
2017 _ “Entre o biológico e o humano: pessoalização e conflitos parentais diante 
da gestação e do status moral do nascituro”. Partindo de uma abordagem 
evolucionista e antropológica do ser humano ao desenvolvimento da noção de 
pessoa apresentada por Marcel Mauss, desenrola-se o entendimento que tal 
conceito adquire para o direito, para as ciências e para a sociedade, valendo-se 
de uma investigação histórica e psicossocial da noção de pessoa no mundo 
ocidental desde a antiguidade, passando pelo iluminismo, a modernidade, até os 
dias atuais; compreendendo como se delineou a ascripção de valor ao ser 
humano até alcançar o status moral de pessoa - sujeito de direitos - reconhecido 
como tal ainda em sua condição de nascituro; à exposição do processo de 
pessoalização dos indivíduos no campo da psicologia social e como isto 
influencia diretamente na autonomia e afirmação dos sujeitos como detentores 
de dignidade e de direitos, fato que promove a expansão e eficácia do escopo 
de direitos humanos dentro da sociedade civil brasileira. 

 
 
Palavras-chave: noção de pessoa; pessoalidade; epistemologia 

TITLE: The epistemological concept of person from a social historical 

perspective. 

Abstract 

This paper consists on study of the epistemological and legal construction and 
conceptualization of the person, integrated into the Research Project PVF14330-
2017 _ "Between the biological and the human: personalization and parental 
conflicts in the face of pregnancy and the moral status of the unborn child". 
Starting from an evolutionary and anthropological approach of the human being 
to the development of the notion of person presented by Marcel Mauss, the 
understanding that this concept acquires for the law, for the sciences and for 
society unfolds, using a historical and psychosocial of the notion of person in the 
occidental world since antiquity, passing through the Enlightenment, modernity, 
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until the present day; understanding how the description of value to human beings 
was delineated until reaching the moral status of person - subject of rights - 
recognized as such still in his condition of unborn child; the exposure of the 
personalization process of individuals in the field of social psychology and how 
this directly influences the autonomy and affirmation of the subjects as holders of 
dignity and rights, a fact that promotes the expansion and effectiveness of the list 
of rights human rights within Brazilian civil society. 
 
Keywords: notion of person; personality; epistemology 
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TÍTULO: Fotografia e discurso “progressista” no Estados Unidos (1900-1920) 

Resumo 

O presente projeto tratou de, através de um vasto acervo fotográfico, fazer uso 
da imagem enquanto fonte histórica, de modo que se possa analisar um 
determinado período da história dos Estados Unidos. A partir do acervo de 
fotografias de autoria de Lewis Hine, disponibilizada online na Biblioteca do 
Congresso estadunidense, foi possível compreender um determinado discurso 
presente nas imagens, notadamente no que se refere ao contexto da Era 
Progressista (1900-1920), período das duas primeiras décadas do século XX, no 
qual os Estados Unidos passaram por diversas transformações, e fundamental 
para compreender no que o país, posteriormente se tornou ao longo do restante 
do século. Hine, portanto, através de suas fotos, fornece um testemunho de uma 
época, sobretudo das condições de vida de determinados conjuntos sociais. 
Posto isso, suas fotografias foram analisadas no sentido de legitimar o uso da 
fotografia como testemunho e, dessa forma, possibilitador de uma escrita da 
história através da imagem. 
 
Palavras-chave: História dos Estados Unidos; Lewis Hine; Fotografia; Era 

Progressista. 

TITLE: "Progressive" photography and speech in the United States (1900-1920) 

Abstract 

This project dealt, through a vast photographic collection, with making use of the 
image as a historical source, in order to analyze a determined period in the history 
of the United States. From the collection of photographs by Lewis Hine, available 
online at the American Library of Congress, it was possible to understand a 
particular discourse present in the images, notably in the context of the 
Progressive Era (1900-1920), period of the first two decades of the twentieth 
century, when the United States went through several transformations, and 
fundamental to understand what the country later became over the rest of the 
century. Hine, therefore, through his photos, provides a testimony of an era, 
especially of the living conditions of certain social groups. That said, his 
photographs were analyzed in order to legitimize the use of photography as a 
testimony and, thus, enabling a historical writing history through the image. 
 
Keywords: History of the United States; Lewis Hine; Photography; Progressive 

Era 
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TÍTULO: Desenvolvimento Profissional no PIBID de Letras Língua Portuguesa 

do Ceres de Currais Novos: as impressões dos egressos. 

Resumo 

A iniciação à docência como um dos aspectos da formação de professores se 
tornou nos últimos anos um tema bastante discutido. Dentre as iniciativas de 
aproximar o futuro professor do ambiente escolar, destaca-se o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O objetivo geral da 
pesquisa é analisar as percepções dos egressos do PIBID – Letras Língua 
Portuguesa do Ceres de Currais Novos sobre as contribuições do Programa para 
seu desenvolvimento profissional. O aporte teórico da pesquisa se estrutura nas 
concepções de Fiorentini e Crecci (2012), Carvalho (2016), Day (2001), Gatti et 
al. (2019), Marcelo García (1999, 2009), Nóvoa (2007), Boavida e Ponte (2012), 
Passos et al. (2006), Schön (2000) e Imbernón (2011). A pesquisa, de natureza 
qualitativa, tem como sujeitos participantes os egressos do PIBID, ano 2019. Os 
dados foram recolhidos a partir da aplicação de questionário com questões 
abertas. Os resultados apontam para o PIBID como um programa que contribui 
para o desenvolvimento profissional de futuros professores, nomeadamente nos 
aspectos relativos ao desenvolvimento de práticas colaborativas e a reflexão 
sobre a própria prática. Destaca-se, ainda, que o desafio principal se refere à 
colaboração entre bolsistas e coordenadores, pois esta dimensão colaborativa 
pode atenuar as dificuldades do início da carreira. Nesse contexto, é de grande 
relevância refletirmos sobre os aspectos da formação de professores que o 
PIBID contempla. 
 
Palavras-chave: Iniciação à docência. PIBID. Desenvolvimento Profissional de 

Professor 

TITLE: Professional Development in PIBID of Letters Portuguese Language of 

Ceres from Currais Novos: the impressions of the graduates. 

Abstract 

The initiation to teaching as one of the aspects of teacher training has become a 
very discussed topic in recent years. Among the initiatives to bring the future 
teacher closer to the school environment, the Institutional Teaching Initiation 
Scholarship Program (PIBID) stands out. The general objective of the research 
is to analyze the perceptions of the graduates of PIBID - Letters Portuguese 
Language of Ceres from Currais Novos about the contributions of the Program to 
their professional development. The theoretical contribution of the research is 
structured in the conceptions of Fiorentini and Crecci (2012), Carvalho (2016), 
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Day (2001), Gatti et al. (2019), Marcelo García (1999, 2009), Nóvoa (2007), 
Boavida and Ponte (2012), Passos et al. (2006), Schön (2000) and Imbernón 
(2011). Qualitative research has participants from the PIBID graduates, year 
2019. The data were collected through the application of a questionnaire with 
open questions. The results point to PIBID as a program that contributes to the 
professional development of future teachers, namely in aspects related to the 
development of collaborative practices and reflection on their own practice. It is 
also noteworthy that the main challenge concerns the collaboration between 
fellows and coordinators, as this dimension can mitigate the difficulties at the 
beginning of their careers. In this context, it is of great relevance to reflect on the 
aspects of teacher education that PIBID contemplates. 
 
Keywords: Initiation to teaching. PIBID. Professional Development of Teachers. 
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TÍTULO: Por uma Psicologia Ambiental Latinoamericana: um estudo 

bibliométrico via produção científica 

Resumo 

Reconhecendo a influência europeia e norte-americana no desenvolvimento da 
Psicologia Ambiental (PA) e o seu impacto na construção da área no contexto 
latino-americano, este trabalho tem como foco analisar aspectos da PA Verde 
na América Latina. Para isso, foi analisada a produção científica da área na 
região, buscando identificar elementos como: países que mais publicam, 
idiomas, universidades e autoria, mapeando a produção a partir do território. O 
presente trabalho busca contribuir com a construção de pontes entre 
universidades, pesquisadores e pesquisadoras, com base nas necessidade de 
se pensar as questões ambientais, suas causas e desdobramentos, a partir do 
contexto latino-americano. Foram selecionados artigos científicos da base de 
dados SciELO e Redalyc, utilizando o termo psicologia ambiental e tendo como 
critério de seleção as características de que pelo menos um dos autores fosse 
da Psicologia, com vinculação institucional na América Latina e de que suas 
produções se identificassem com temáticas da subárea Verde. 
 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental; América Latina; Produção Científica 

TITLE: For Latin American Environmental Psychology: a bibliometric study of 

scientific production 

Abstract 

Recognizing the European and North American influence in the development of 
Environmental Psychology (EP) and its impact on the construction of the area in 
the Latin American context, this work focuses on analyzing aspects of EP in Latin 
America. The scientific production of the area in the region was analyzed, to 
identify elements such as: countries that publish the most, languages, universities 
and authorship, mapping the production from the territory. This paper contributes 
for acknowledgment and further building of relationships between universities 
and researchers of Latin America, based on the need to research the 
environmental issues, their causes and developments considering the Latin 
American context. Scientific articles were selected from the SciELO and Redalyc 
database, using the term environmental psychology and using as selection 
criteria that at least one of the authors should be from Psychology, with an 
institutional relation in Latin America. 
 
Keywords: Environmental Psychology; Latin American; Scientific Production 
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TÍTULO: PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA DE CURRAIS NOVOS-RN 

Resumo 

 
 
 
No âmbito do turismo é necessário realizar diversos tipos de estudos e pesquisas 
para subsidiar o processo de planejamento e elaboração de estratégias que 
visem melhorar a experiência turística dos visitantes e que ao mesmo tempo 
beneficie os autóctones. Desta forma, a pesquisa de demanda turística permite 
levantar informações importantes sobre o perfil e as características do público 
visitante da destinação, tais como origem, motivações da viagem, tempo de 
permanência, gasto médio, avaliações de atrativos, infraestrutura e serviços, 
dentre outros. Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo identificar o perfil 
da demanda turística do município de Currais Novos, a fim de subsidiar o 
processo de planejamento do turismo na respectiva cidade. A pesquisa é de 
natureza descritiva e quantitativa, tendo sido adotado o método survey para 
delinear o perfil dos turistas com a aplicação de formulários numa amostra 
representativa. Apesar das dificuldades em realizar a aplicação dos formulários 
com os turistas nos quatro períodos selecionados, devido a pandemia da Covid-
19, os resultados permitem afirmar de maneira geral que o perfil médio dos 
visitantes de Currais Novos é formado por jovens, solteiros, que utilizam casas 
de amigos e parentes. Não costumam frequentar os atrativos turísticos naturais 
e culturais localizados fora do centro da cidade, e indicam como um ponto 
negativo a sinalização turística, mas por outro lado, consideram a hospitalidade 
da população e a gastronomia 
 
Palavras-chave: Turismo; Pesquisa de Demanda Turística; Currais Novos-RN. 

TITLE: TOURIST DEMAND RESEARCH OF CURRAIS NOVOS-RN 

Abstract 

 

In the field of tourism, it is necessary to carry out various types of studies and 
research to support the process of planning and developing strategies that aim 
to improve the tourist experience of visitors and that at the same time benefit the 
indigenous people. In this way, the tourist demand survey allows to gather 
important information about the profile and characteristics of the visiting public of 
the destination, such as origin, motivations of the trip, length of stay, average 
expenditure, evaluations of attractions, infrastructure and services, among 
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others. Therefore, this study aimed to identify the profile of tourist demand in the 
municipality of Currais Novos, in order to subsidize the tourism planning process 
in the respective city. The research is descriptive and quantitative, having 
adopted the survey method to outline the profile of tourists with the application of 
forms in a representative sample. Despite the difficulties in applying the forms to 
tourists in the four selected periods, due to the Covid-19 pandemic, the results 
allow us to state in general that the average profile of visitors to Currais Novos is 
formed by young, single people who use houses of friends and relatives. They do 
not usually go to the natural and cultural tourist attractions located outside the 
city center, and indicate tourist signs as a negative point, but on the other hand, 
they consider the hospitality of the population and gastronomy one of the most 
positive points. 

 
 
Keywords: Tourism; Tourism Demand Survey; Currais Novos-RN. 
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TÍTULO: Dialogismo e crítica feminista em diálogo: uma análise de A Thousand 

Splendid Suns (HOSSEINI, 2007) 

Resumo 

Este trabalho emprega uma abordagem dialógica à análise e ao estudo da 
literatura norte- americana contemporânea de minorias, com foco na 
representação de experiências femininas, tendo como base teórica as obras de 
Mikhail Bakhtin e do Círculo. Tem-se por objetivo relatar as atividades exercidas 
durante a vigência do plano de trabalho Dialogismo e crítica literária: um diálogo 
teórico-metodológico para a análise de obras estrangeiras contemporâneas 
(PIBIC CNPq 2019-2020), bem como discutir os resultados da análise dialógica 
do romance A Thousand Splendid Suns, do autor afegão naturalizado nos 
Estados Unidos Khaled Hosseini, também autor do best-seller The Kite Runner. 
Com o intuito de compreender em que medida a representação da formação 
ideológica das protagonistas responde ao discurso do patriarcado, foram criadas 
duas categorias de análise a serem empregadas na materialidade do texto: (i) 
resposta das protagonistas diante do discurso autoritário do patriarcado e (ii) 
sisterhood enquanto elemento propulsor da tensão entre os discursos. Após a 
análise, verificou-se que o romance em questão responde ao patriarcado, por 
meio da representação da formação ideológica das personagens, de forma a 
sugerir que o estabelecimento ou o fortalecimento da conexão entre as mulheres 
(sisterhood) é capaz de desafiá-lo e refutá-lo. 
 
Palavras-chave: Dialogismo. Discurso. Literatura de minorias. Crítica feminista. 

TITLE: Dialogism and feminist criticism in dialogue: an analysis of A Thousand 

Splendid Suns (HOSSEINI, 2007) 

Abstract 

This study adopts a dialogic approach to the analysis and study of contemporary 
American literature from minority groups, focusing on the representation of 
female experiences, based on the theoretical works of Bakhtin and the Circle. 
The study aims to report the activities done during the course of the research plan 
entitled Dialogism and literary criticism: a theoretical and methodological dialog 
to analyze contemporary foreign works (PIBIC CNPq 2019-2020), as well as to 
discuss the results of the dialogical analysis of the novel entitled A Thousand 
Splendid Suns, by Afghan author naturalized in the United States Khaled 
Hosseini, also author of the bestseller The Kite Runner. In order to understand to 
what extent the representation of the ideological formation of the protagonists 
responds to the discourse of the patriarchy, two categories of analysis were 
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created from the material composition of the work: (i) response of the protagonists 
to the authoritarian discourse of patriarchy and (ii) sisterhood as a propelling 
element of tension between discourses. After the analysis, it was found that the 
novel in question responds to patriarchy, through the representation of the 
ideological formation of the characters, in order to suggest that the establishment 
or strengthening of the connection between women (sisterhood) is able to 
challenge it and refute it. 
 
Keywords: Dialogism.Discourse.Literature of minority groups. Feminist Criticism. 
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TÍTULO: Relações Intertextuais entre os Escritos Sapienciais Bíblicos e a Poesia 

de “Passagens”, de Mariana Ianelli 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações intertextuais entre 
os poemas da escritora brasileira Mariana Ianelli, retirados do livro "Passagens" 
publicado em 2003, com o livro de Jó, presente no Antigo Testamento da Bíblia 
Sagrada. Sendo assim, Carl Gustav Jung argumenta em seu livro "Resposta a 
Jó", que o livro de Jó é uma experiência íntima com o Deus do Antigo 
Testamento. Nesse sentido, pretende-se analisar qual a relação entre os 
poemas de Ianelli e o livro de Jó, uma vez que a escritora trabalha com aspectos 
do "Sagrado" em suas obras. Sendo assim, esta pesquisa se fundamenta nos 
estudos de Carl Gustav Jung (2012), Moshe Greenberg (1987), Robert Alter 
(2007). Por fim, esta pesquisas revela que, nesse conjunto de poemas o eu-
lírico, cuja voz é masculina, é vítima de um sofrimento sem explicação assim 
como no livro de Jó. Assim, nos dedicamos em identificar a semelhança entre os 
poemas do livro "Passagens" com o livro de Jó. 
 
Palavras-chave: Mariana Ianelli. Poema. Jó. Lamentações. Antigo Testamento. 

TITLE: Intertextual relations between the Biblical Sapiencial Writings and the 

Poetry of “Passagem”, by Mariana Ianelli. 

Abstract 

This work aims to analyze the intertextual relationship between some poems of 
the Brazilian writer Mariana Ianelli (from “Passages” published in 2003) and “The 
Book of Job”, present in the Holy Bible. Therefore. Carl Gustav Jung argues in 
"Answer to Job" that this story is an intimate experience with the God of the Old 
Testament. In this sense, we intend to analyze the relationship between Ianelli 
poems and the book of Jó, mainly because the writer is famous for working with 
characteristics of the sacred in her works. Therefore, this research is based on 
the studies of Carl Gustav Jung (2012), Moshe Greenberg (1987) and Robert 
Alter (2007). Finally, the study reveals that, in this set of poems, the lyrical self, 
whose voice is male, is the victim of an unexplained suffering. Thus, a similarity 
is found between the poems in the book "Passagens" and the book of Job. 

 
Keywords: Mariana Ianelli. Book of Job. Old testment. 
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TÍTULO: Conectores E e AÍ em narrativas de experiência pessoal e em relatos 

de eventos cotidianos: variação estilística na fala de pré-adolescentes 

Resumo 

 

A presente pesquisa, baseada no aporte teórico-metodológico da 
sociolinguística variacionista, analisa o fenômeno de variação entre os 
conectores E e AÍ na função de sequenciação temporal de eventos. Os dados 
foram coletados em entrevistas sociolinguísticas integrantes do Banco de Dados 
Fala-Natal, tendo sido retirados dos trechos correspondentes a narrativas de 
experiência pessoal e de relatos de eventos cotidianos. Os informantes 
pertencem ao grupo etário entre 8 e 12 anos e estão distribuídos igualmente 
quanto ao sexo. Controlamos a influência dos fatores gênero textual e sexo sobre 
o uso dos conectores sequenciadores. Os resultados referentes ao gênero 
textual, conforme o previsto a partir da hipótese inicial, mostraram elevada taxa 
do AÍ em ambos os gêneros, mas com peso relativo favorecedor nas narrativas 
de experiência pessoal, enquanto E foi favorecido nos relatos de eventos 
cotidianos. Além disso, foi possível observar que o fator social sexo não 
constituiu fator determinante na escolha das variantes pelos falantes, visto que 
homens e mulheres empregaram os conectores sem diferenças significativas, 
não confirmando, portanto, a hipótese inicial referente fator ao sexo. 

 
 
Palavras-chave: Sociolinguística. Conectores. Sexo. Gênero textual. 

TITLE: Connectors E and AÍ in narratives of personal experience and reports of 

everyday events: stylistic variation in pre-adolescent speech 

Abstract 

 

The present research, based on the theoretical-methodological framework of 
variationist sociolinguistics, analyzes the phenomenon of variation between 
connectors E and AÍ in the function of temporal sequencing of events. The data 
were collected in sociolinguistic interviews that are part of the Fala-Natal 
Database. The data were taken from the excerpts corresponding to narratives of 
personal experience and reports of everyday events. The informants belong to 
the age group between 8 and 12 years old and are equally distributed according 
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to sex. We control the influence of textual gender and sex over the use of the 
sequence coonectors. The results referring to the textual genre, as predicted from 
the initial hypothesis, showed a high rate of AI in both genres, but the relative 
weight points to the significance of narratives of personal experience, while E was 
favored in reports of everyday events. In addition, it was possible to observe that 
the social factor sex was not a determining factor in the choice of variants by the 
speakers, since men and women used the connectors without significant 
differences, thus not confirming the initial hypothesis regarding the fator sex. 

 
 
Keywords: Sociolinguistics. Connectors. Sex. Textual genre. 
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TÍTULO: A CIDADE TURÍSTICA ENCONTRA A CIDADE CINEMÁTICA 

Resumo 

Este artigo é fruto dos estudos sobre os conceitos de espaço e de lugar no 
cinema contemporâneo brasileiro e aborda teorias transversais para análises 
fílmicas, dentre elas as que versam sobre cidade cinemática, experiência urbana 
e imagens de destinos turísticos. O objetivo do trabalho é propor um diálogo com 
elementosmidiáticos enquanto produtores do espaço, dando ênfase aos 
processos cinematográficos presentes em dois filmes potiguares: Fendas 
(Carlos Segundo, 2019) e Em Reforma (Diana Coelho, 2019). Para tanto, faz-se 
valer de uma metodologia de caráter exploratório-descritivo, fazendo uso de 
pesquisa bibliográfica e análise do discurso fílmico. Os resultados evidenciam 
que o cinema é potencialmente um meio deconstrução de espaços e de 
imaginários, podendo também mediar a experiênciados sujeitos com a cidade 
(cinemática e real). 
 
Palavras-chave: Cidade Cinemática; Imagem Turística; Espaço; Lugar. 

TITLE: THE TOURIST CITY MEETS THE CINEMATIC CITY 

Abstract 

This article is the result of studies on the concepts of space and place in 
contemporary Brazilian cinema. It approaches transversal theories for film 
analysis which deal with cinematic city, urban experience and tourist destination 
images. This work aims to investigate media elements as space producers, 
emphasizing the cinematographic processes present in two potiguares films: 
Fendas (Carlos Segundo, 2019) and Em Reforma (Diana Coelho, 2019). For this, 
it makes use of an exploratory-descriptive methodology using bibliographic 
research and film analysis. The results show that cinema is potentially a means 
of building spaces and imagery, and it can also mediate the subjects' experience 
with the city (cinematic and real). 
 
Keywords: Cinematic City; Tourist destination image; Space; Place. 
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TÍTULO: A identidade barroca na peça "Na festa de Natal ou pregação 

universal", de José de Anchieta 

Resumo 

As marcas da identidade barroca na peça anchietana “Na festa de Natal ou 
pregação universal” Tendo como alicerce o Barroco, para além da estética, com 
suas tramas, dualismo e contradições que estão contidos em seu contexto 
subjetivo, nos propomos a estudar e analisar as marcas da identidade barroca 
na peça “Na festa de Natal ou Pregação Universal” da autoria do padre José de 
Anchieta. Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “O teatro 
anchietano na formação da Literatura Brasileira” e tem como principal objetivo 
observar as marcas barrocas contidas nessa peça para firmar o argumento de 
que a obra anchietana é parte fundamental para a formação da identidade 
literária brasileira. Ressaltamos que, neste estudo, não se ignora o fato de 
Anchieta ser um colonizador, tão pouco nos é ignoto que o que o trouxe a estas 
terras foi o intuito de evangelizar os homens que aqui habitavam 
primordialmente. Contudo, nessa análise, nos interessa clarificar e solidificar a 
marca indelével que os escritos e atitudes desse jesuíta imprimiram contribuindo 
valorosamente para a formação da literatura do nosso país. Conforme nos 
esclarece Cardoso (1977, p.115), “o auto agradou inteiramente e repetiu-se por 
toda a costa brasileira, com adaptações maiores ou menores, conforme as 
circunstâncias de tempo e lugar: hoje diríamos que ‘esteve no cartaz’ por anos 
inteiros.” Como aporte teórico, citamos Prado (1993), Bosi (1992), Hernandes 
(2008), entre outros. 
 
Palavras-chave: Anchieta. Barroco. Identidade. Literatura brasileira. 

TITLE: The baroque marks in the play “Na festa de Natal ou pregação universal” 

by José de Anchieta 

Abstract 

Adopting as foundation the Baroque, beyond esthetics, with its plots, dualism and 
contradictions contained in its subjective context, this research proposes to study 
and analyze the baroque identity marks in the play “Na festa de Natal ou 
pregação universal” by the Father José de Anchieta. This work is linked to the 
research project “O teatro anchietano na formação da Literatura Brasileira” and 
presents as main goal the observation of baroque marks contained in this play to 
establish the argument that the work of Anchieta is a fundamental part of the 
Brazilian literary identity formation. It should be noted that, in this study, the fact 
that Anchieta is a colonizer is not ignored, nor is the motivation that brought him 
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to the land, which was to evangelize the men who first populated it, overlooked. 
Nevertheless, in this analysis, the interest is to clarify and solidify the indelible 
mark that this Jesuit's writings and actions made, with valuable contributions to 
the formation of the Brazilian literature. According to Cardoso (1977, p.115) “the 
auto caused a complete delight and was replayed across the Brazilian coast with 
major and minor adaptations under the circumstances of time and place: today 
we would say that ‘it was in theaters’ for whole years.”. As theoretical basis, Prade 
(1993), Bosi (1992), Hernandes (2008), among others, were adopted. 
 
Keywords: Anchieta. Baroque. Identity. Brazilian literature. 
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TÍTULO: Motivações para a palatalização de /t/ e /d/ em registros de fala de 

Natal-RN 

Resumo 

Este trabalho insere-se na área de Fonética e Fonologia, na discussão acerca 
da palatalização de /t/ e /d/ em onset de sílaba. A pesquisa dedica-se ao estudo 
da fala da comunidade de Natal-RN. Foram selecionados oito colaboradores 
subagrupados conforme sexo (quatro homens e quatro mulheres), faixa etária 
(três colaboradores de 18 aos 35 anos, dois de 36 aos 55 e três de 56 em diante) 
e escolaridade (dois menos escolarizados e seis mais escolarizados). A 
metodologia da pesquisa envolveu a coleta de dados a partir de questionário 
fonético-fonológico, questionário fonético-fonológico lúdico e lista de palavras 
para oralização. A gravação de voz passou por transcrição fonética de oitiva e 
tratamento acústico dos dados. A análise respalda-se nas abordagens da 
Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995), do Modelo Autossegmental 
de Sílaba (SELKIRK, 1982), da Sociolinguística (LABOV, 1977). Os resultados: 
1. O contexto de consoantes /t/ e /d/ em onset de sílaba átona final, constituindo 
sílaba com ditongo, iniciado por [i] ou [j] influencia, em maior grau, a realização 
das variantes africadas palatais; 2. A africação, em uma perspectiva 
autossegmental, ocorre a partir de espraiamento de nó Vocálico e [+cont]; 3. A 
análise da variável extralinguística sexo permite afirmar que há indícios de que 
mulheres realizam as africadas palatais mais do que os homens. 

 
Palavras-chave: Palatalização; Geometria de traços; Sociolinguística. 

TITLE: Motivations for palatalization of /t/ e /d/ in speech records of Natal-RN 

Abstract 

This work is part of the Phonetics and Phonology, area in the discussion about 
the palatalization of /t/ and /d/ in syllable onset. The research is dedicated to the 
study of the speech of the Natal-RN community. Eight sub-group collaborators 
were selected according to sex (four men and four women), age group (three 
collaborators from 18 to 35 years old, two from 36 to 55 and three from 56 
onwards) and education (two less educated and six more educated). The 
research methodology involved data collection from a phonetic-phonological 
questionnaire, playful phonetic-phonological questionnaire and list of words for 
oralization. The voice recording went through phonetic auditory transcription and 
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acoustic treatment of the data. The analysis is supported by the approaches of 
Feature Geometry theories (CLEMENTS; HUME, 1995), of Autosegmental 
Syllable Model (SELKIRK, 1982), of Sociolinguistics (LABOV, 1977). The results: 
1. The context of consonants /t/ and /d/ in onset of final unstressed syllabe, 
constituting syllable with diphthong, beginning with [i] or [j] influences, to a greater 
degree, the realization of affricated variants; 2. Affrication, in a self-segmental 
perspective, occurs from the spreading of the Vowel node and [+cont]; 3. The 
analysis of the extralinguistic sex variable allows us to affirm that there are 
indications that women perform the affricated palatal variant more than men. 

 
Keywords: Palatalization; Feature Geometry; Sociolinguistics. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2141 

 

CÓDIGO: HS0541 

AUTOR: THAYNA CRISTINA ANANIAS 

ORIENTADOR: CARLA MARIA CUNHA 

 

 

TÍTULO: A PALATALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS /t/ E /d/ AVIZINHADOS DE 

DITONGO EM REGISTROS DE FALA MOSSOROENSE 

Resumo 

 

Este artigo analisa o fenômeno da palatalização dos segmentos /t/ e /d/ em onset 
silábico contíguo a ditongo, em Mossoró/RN. As postulações de Clements e 
Hume (1995) sobre Geometria de Traços, Selkirk (1982) sobre o modelo 
Autossegmental de sílaba e Labov (2008) sobre Sociolinguística estabelecem a 
base teórica do trabalho. A metodologia de coleta de dados envolve dois 
Questionários Fonético-Fonológicos de caráter Lúdico, um Questionário 
Fonético-Fonológico e uma Narrativa Semidirigida aplicados a seis 
colaboradores, que contemplem três diferentes variáveis: gênero, feminino ou 
masculino; faixa etária, sendo a primeira de 18 a 35 anos, a segunda de 36 a 55 
anos, e a terceira a partir de 56 anos; e escolaridade, dividida, nessa pesquisa, 
em menos escolarizado e mais escolarizado. Após a pesquisa de campo, os 
dados foram registrados em transcrição fonética de oitiva e alguns deles 
passaram por análise acústica. A pesquisa objetiva verificar as motivações para 
a palatalização nessa comunidade, até então, reconhecida como não-
palatalizante. Os resultados revelam que a palatalização, em Mossoró, é 
linguisticamente significativa principalmente no contexto de /t/ e /d/ em onset 
compartilhando sílaba com ditongo iniciado pelos segmentos [i] ou [j] em sílaba 
átona final de palavra. Além disso, a análise revela que há uma tendência para 
palatalizar mais por parte das mulheres, dos mais jovens e dos mais 
escolarizados – quando levada em consideração a análise sociocultural. 

 
 
Palavras-chave: Palatalização. Geometria de Traços. Sociolinguística. 

TITLE: PALATALIZATION OF THE SEGMENTS /t/ AND /d/ NEXT TO 

DIPHTHONG IN MOSSORÓ’S SPEAKING RECORDS 

Abstract 

 

This paper analyzes the phenomenon of palatalization of the segments /t/ and /d/ 
in syllabic onset contiguous to diphthong, in Mossoró / RN. The postulations of 
Clements and Hume (1995) on Feature Geometry theories, Selkirk (1982) on the 
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Autosegmental model of Syllable and Labov (2008) on Sociolinguistics establish 
the theoretical basis of this study. The data collection methodology involves 
Playful Phonetic-Phonological Questionnaires, a Phonetic-Phonological 
Questionnaire and a Semi-Directed Narrative applied to six collaborators, which 
include three different variables: gender, female or male; age group, the first from 
18 to 35 years old, the second from 36 to 55 years old, and the third from 56 
years old; and education, divided, in this research, into less educated and more 
educated. After the field research, the voice recording was perfomed by hearing 
phonetic transcription and some of them underwent acoustic data processing. 
The research aims to verify the motivations for palatalization in this community, 
hitherto, recognized as non-palatalizing. The results reveal that palatalization, in 
Mossoró, is linguistically mainly significant in the context of /t/ and /d/ in onset 
sharing syllable with diphthong initiated by the segments [i] or [j] in an unaccented 
final environment. In addition, the analysis reveals that there is a tendency to 
palatalize more on the part of women, the younger and the more educated - when 
taking into account the socio-cultural analysis. 

 
 
Keywords: Palatalization. Feature Geometry theories. Sociolinguistics. 
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TÍTULO: Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte: avaliação pelos alunos dos componentes curriculares dos semestres 

2019.2 e 2020.1 

Resumo 

Trata-se de um estudo que pretende comparar através de vários estudos 
seccionais, as mudanças na avaliação realizada pelos alunos dos componentes 
curriculares do curso de Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, tem como objetivo avaliar na perspectiva dos 
estudantes do curso. A coleta de dados é realizada através de um questionário 
auto-preenchido, ao final de cada semestre letivo, o que permite ao longo do 
tempo estudar as mudanças na avaliação dos componentes curriculares. Para a 
avaliação dos componentes curriculares e professores, será utilizado um método 
de coleta de dados que permite, a partir da combinação das informações 
construir uma análise multidimensional gráfica. A análise dos dados será 
realizada através da Partial Least Squares regression (PLS) utilizando o 
programa XLSTAT. A PLS é um método de regressão rápido, eficiente e ideal 
baseado na covariância. Além disso, entrevistas em grupo focal, a fim de 
promover interações grupais para discussão da temática, como uma estratégia 
complementar de tipo qualitativa. A avaliação externa e interna é a base para a 
manutenção e melhoria da qualidade dos cursos de graduação e neste sentido, 
a realização de um processo avaliativo interno deverá subsidiar as discussões 
do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do colegiado do curso. 
 
Palavras-chave: Saúde coletiva, graduação, alunos, UFRN. 

TITLE: Graduation in Collective Health from the Federal University of Rio Grande 

do Norte: evaluation by students of the curricular components of semesters 

2019.2 and 2020.1 

Abstract 

It is a study that intends to compare, through several sectional studies, the 
changes in the evaluation carried out by the students of the curricular 
components of the Undergraduate Course in Collective Health at the Federal 
University of Rio Grande do Norte, aims to evaluate from the perspective of 
students of the course. Data collection is carried out through a self-completed 
questionnaire at the end of each academic semester, which allows, over time, to 
study changes in the evaluation of curriculum components. For the evaluation of 
the curricular components and teachers, a data collection method will be used 
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that allows, based on the combination of the information, to build a 
multidimensional graphical analysis. Data analysis will be performed using Partial 
Least Squares regression (PLS) using the XLSTAT program. PLS is a fast, 
efficient and ideal regression method based on covariance. In addition, interviews 
in a focus group, in order to promote group interactions to discuss the theme, as 
a complementary strategy of qualitative type. External and internal evaluation is 
the basis for maintaining and improving the quality of undergraduate courses and, 
in this sense, the realization of an internal evaluation process should support the 
discussions of the Structuring Teaching Nucleus (NDE) and the collegiate of the 
course. 
 
Keywords: Collective health, graduation, students, UFRN. 
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TÍTULO: NOVAS POSSIBILIDADES PARA A SONIFICAÇÃO DE UMA 

BATERIA PRATICÁVEL DE ESTUDO A PARTIR DE MATERIAIS E RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DE BAIXO CUSTO (2 ETAPA) – TUTORIAL e PÁGINA WEB 

Resumo 

 

Este relatório de Iniciação Científica (PIBIC-UFRN) visa apresentar as etapas 
subsequentes relacionadas a continuidade da pesquisa em desenvolvimento de 
uma bateria eletrônica a partir da utilização de recursos tecnológicos de baixo 
custo. Mais especificamente, apresenta-se aqui os recursos e etapas utilizadas 
na criação de uma plataforma de divulgação (página web) para a disponibilização 
de um tutorial para a execução do projeto assim como demais informações sobre 
as pesquisas realizadas no “Laboratório de Percussão e Performance Mediada 
por Processos Tecnológicos da UFRN - LAPER2ME”, em parceria com o Instituto 
Metrópole Digital (IMD). 

 
 
Palavras-chave: Bateria.Tutorial.Página Web.Aplicação Vue.Recursos 

Tecnológicos. 

TITLE: New Possibilities for sonification of a drum practice pad from materials 

and low-cost technological resources (2 steps) – Tutorial and Web Page 

Abstract 

 

This Scientific Initiation report (PIBIC-UFRN) aims to present as subsequent 
steps related to the continuity of research in the development of an electronic 
drums based on the use of low-cost technological resources. More specifically, it 
presents here the resources and steps used in the creation of a dissemination 
platform (web page) for the provision of a tutorial for the execution of the project 
as well as other information about the research carried out in the “Laboratory of 
Percussion and Performance Mediated through Technological Resources at 
UFRN - LAPER2ME ”, in partnership with Digital Metropolis Institute (IMD). 
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Keywords: Drums. Tutorial. Web Page. Vue Application. Technological 

Resources. 
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TÍTULO: Manifestações religiosas de agricultores familiares da região do 

Trairí/RN frente à seca 

Resumo 

No contexto rural, a seca incide nas atividades produtivas de subsistência, 
agravando vulnerabilidades sociais na comunidade. Diante da dura realidade, 
as(os) sertanejas(os) encontram na religiosidade uma possibilidade de 
convivência criativa e apaziguadora com o espaço. Para tanto, o estudo buscou 
compreender as manifestações religiosas, expressões simbólicas da fé 
sertaneja, presentes na vivência de agricultoras(es) familiares moradoras(es) do 
município de Santa Cruz/RN que vivenciaram o fenômeno da seca. No Agreste 
potiguar, esta cidade corresponde a um importante polo econômico da região do 
Trairi, destacando-se pelo turismo religioso, agricultura e pecuária. Esta 
pesquisa possui cunho exploratório e qualitativo. Foram realizadas 11 
entrevistas com participantes de duas associações de agricultoras familiares, 
conhecidas popularmente como “horteiras”. As práticas discursivas e produção 
de sentidos fundamentaram o estudo e a elaboração de mapas dialógicos. As 
narrativas evidenciaram a crença na associação do fenômeno da seca com o 
castigo divino ao pecado. As/os participantes apontaram uma explicação para a 
chuva a partir da vontade divina, atribuindo às leis implacáveis o destino dos 
eventos da natureza e sem que nada possa ser feito, revelando uma concepção 
fatalista. O trabalho pretendeu contribuir para a apropriação da comunidade 
acerca da dinâmica da agricultura familiar e da seca, além de viabilizar a 
produção de estudos sobre a relação pessoa-ambiente na Psicologia. 
 
Palavras-chave: Manifestações religiosas. Agricultura. Seca. Relação pessoa-

ambiente. 

TITLE: Religious manifestations of family farmers in the region of Trairí/RN in the 

face of drought 

Abstract 

In the rural context, drought affects productive subsistence activities, aggravating 
social vulnerabilities in the community. Faced with the harsh reality, the 
sertanejas (os) find in religiosity a possibility of creative and soothing coexistence 
with space. The study sought to understand the religious manifestations, 
symbolic expressions of the sertaneja faith, present in the experience of family 
farmers (s) living in the municipality of Santa Cruz / RN who experienced the 
drought phenomenon. In Agreste potiguar, this city corresponds to an important 
economic pole in the Trairi region, standing out for religious tourism, agriculture 
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and livestock. This research has an exploratory and qualitative nature. Eleven 
interviews were conducted with participants from two associations of family 
farmers, popularly known as “horteiras”. Discursive practices and the production 
of meanings were the basis for the study and elaboration of dialogic maps. The 
narratives showed the belief in the association of the drought phenomenon with 
divine punishment for sin. The participants pointed out an explanation for the rain 
from the divine will, attributing to the implacable laws the fate of the events of 
nature and without anything being done, revealing a fatalistic conception. The 
work intended to contribute to the appropriation of the community about the 
dynamics of family agriculture and drought, in addition to enabling the production 
of studies on the person-environment relation in Psychology 
 
Keywords: Religious manifestations. Drought. Agriculture. Person-environment. 
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TÍTULO: O ensino de Psicologia Educacional na formação de professores: 

impactos nas concepções de ensino, aprendizagem e ciclos de vida dos 

licenciandos 

Resumo 

 

O presente estudo é fruto do projeto de pesquisa intitulado “Ensino, 
aprendizagem e ciclos de vida: concepções de estudantes dos cursos de 
formação de professores da UFRN e suas implicações para a prática 
pedagógica”, em execução desde 2016, cujo objetivo foi analisar as concepções 
dos estudantes de licenciatura da UFRN acerca dos processos de ensino e 
aprendizagem e dos ciclos de vida. Desse modo, com intuito de aprofundar a 
compreensão de como os licenciandos constroem suas concepções, foi 
realizado um estudo com os docentes que atuam ou atuaram em componentes 
de Psicologia Educacional nos cursos de formação inicial de professores, na 
referida instituição, no período de 2019, com o objetivo estabelecer conexões ou 
contrapontos com as concepções dos licenciandos. Para obtenção dos dados da 
pesquisa foram realizadas entrevistas individuais semiestruturas com oito 
professores da área e uma roda de conversa com cinco professores, destes, três 
já haviam participado da etapa de entrevistas. Os resultados demonstraram que 
as concepções teórico-metodológicas dos professores refletem suas 
experiências e trajetória docente, as quais influenciam na prática pedagógica e 
metodologias por eles adotadas, consequentemente, impactando na 
aprendizagem, construção e/ou reconstrução das concepções dos estudantes 
de licenciatura acerca dos processos de ensino, aprendizagem e ciclos de vida. 

 
 
Palavras-chave: Psicologia Educacional. Ensino-aprendizagem. Ciclos de vida. 

TITLE: The teaching of Educational Psychology in teacher formation: impacts on 

the conceptions of teaching, learning and life cycles of graduates 

Abstract 

 

This study is the result of the research project entitled "Teaching, learning and 
life cycles: conceptions of students of the teacher training courses at UFRN and 
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their implications for pedagogical practice", which has been in execution since 
2016, whose objective was to analyze the conceptions of UFRN undergraduate 
students about teaching and learning processes and life cycles. Thus, in order to 
deepen the understanding of how undergraduates construct their conceptions, a 
study was conducted with teachers who work or acted in educational psychology 
components in the initial teacher training courses at the institution in the period 
of 2019, with the objective of establishing connections or counterpoints with the 
conceptions of the undergraduates. To obtain the research data, individual semi-
structures interviews were conducted with eight teachers in the area and a round 
of conversation with five teachers, three of which had already participated in the 
interview stage. The results showed that the theoretical and methodological 
conceptions of teachers reflect their experiences and teaching trajectory, which 
influence the teaching practice and methodologies adopted by them, 
consequently, impacting on the learning, construction and/or reconstruction of the 
conceptions of undergraduate students about the teaching, learning and life 
cycles processes. 

 
 
Keywords: Educational Psychology. Teaching-learning. Life cycles. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS 

INCLUSIVAS NOS CONTEXTOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA 

REGIÃO DO SERIDÓ/RN 

Resumo 

O trabalho em tela é o resultado de um Projeto de Pesquisa aprovado pelo 
PPG/PROPESQ Edital N° 01/2019 - Apoio a grupos Emergentes para Criação 
de Programas de Pós-Graduação. O objetivo foi realizar um diagnóstico das 
práticas pedagógicas antirracistas inclusivas nos contextos escolares da 
educação básica da região do Seridó/RN. A pesquisa de abordagem qualitativa 
do tipo exploratória, contou com a participação de dezesseis escolas de distintas 
cidades do Seridó/RN que responderam dois questionários online. Um dos 
questionários foi destinado para os coordenadores das instituições de ensino, 
onde obtivemos quatro respostas e outro questionário com quarenta e seis 
docentes. Além da análise das respostas dos questionários, as discussões 
desse texto se ancoram na Lei 10.639/2003 e o Plano Nacional de 
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana (BRASIL, 2009). Os resultados indicam a ausência de estudos 
específicos que favoreçam a inclusão de práticas pedagógicas antirracista no 
contexto investigado; por conseguinte, apresentam a necessidade da oferta de 
cursos de Pós Graduação que ofereça informações/conhecimentos para um 
melhor entendimento do racismo, da História da África e das trajetórias dos 
movimentos sociais negros. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Diversidade. Práticas Pedagógicas. Antirracista. 

TITLE: DIAGNOSIS OF THE INCLUSIVE ANTI-RACIST PEDAGOGICAL 

PRACTICES IN THE SCHOOL CONTEXTS OF BASIC EDUCATION IN THE 

SERIDÓ / RN REGION 

Abstract 

The work on screen is the result of a Research Project approved by PPG / 
PROPESQ notice N ° 01/2019 - Support to Emerging Groups for the Creation of 
Graduate Programs. The objective was to carry out a diagnosis of inclusive anti-
racist pedagogical practices in the school contexts of basic education in the 
region of Seridó / RN. The research of qualitative approach of the exploratory 
type, counted on the participation of sixteen schools of different cities of Seridó / 
RN that answered two questionnaires online. One of the questionnaires was 
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intended for the coordinators of educational institutions, where we obtained four 
answers and another questionnaire with forty-six teachers. In addition to 
analyzing the responses to the questionnaires, the discussions in this text are 
anchored in Law 10.639 / 2003 and the National Implementation Plan for the 
National Curriculum Guidelines for the Education of Ethnic-Racial Relations and 
for the Teaching of Afro-Brazilian and African History and Culture (BRASIL, 
2009). The results indicate the absence of specific studies that favor the inclusion 
of anti-racist pedagogical practices in the investigated context; therefore, they 
present the need to offer Postgraduate courses that offer information / knowledge 
for a better understanding of racism, the History of Africa and the trajectories of 
black social movements. 
 
Keywords: Inclusion. Diversity. Pedagogical practices. Anti-racist. 
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TÍTULO: Edifícios do Campus Central UFRN: subsídios para intervenções em 

acessibilidade 

Resumo 

Este projeto teve como objetivo mapear pontos positivos e negativos na 
acessibilidade física do campus central da UFRN. Para tanto, além de 
levantamento bibliográfico em Avaliação Pós-Ocupacional e acessibilidade, e 
acompanhamento dos Grupos de Trabalho em Acessibilidade da Secretaria de 
Inclusão e Acessibilidade (GT-A/SAI), a metodologia da pesquisa empírica 
envolveu realização Walkthrough e visitas in loco em diversos setores do 
campus, com preenchimento de checklists e confecção de Mapas de 
Descoberta. Diante da pandemia do Covid19 e da impossibilidade de continuar 
a atividade presencial, o trabalho remoto oportunizou o início da confecção de 
outro produto: uma cartilha sobre “Docilidade Ambiental”, ilustrando situações 
ligadas às diversas dimensões da acessibilidade que são típicas do cotidiano na 
universidade. 
 
Palavras-chave: Arquitetura, Acessibilidade, Avaliação Pós-Ocupação. 

TITLE: POST-OCCUPANCY ASSESSMENT OF UNIVERSITY 

ENVIRONMENTS: STUDIES OF UFRN BUILDINGS. 

Abstract 

This project aimed to map positive and negative points in the physical 
accessibility of UFRN's central campus. For this purpose, in addition to 
bibliographic survey on Post-Occupational Evaluation and accessibility, and 
monitoring of the Inclusion and Accessibility Secretary Accessibility Working 
Groups (GT-A / SAI), the empirical research methodology involved the realization 
of Walkthrough and in loco visits in various sectors of the campus, with filling 
checklists and making Discovery Maps. In face of the Covid19 pandemic and the 
impossibility of continuing face-to-face activity, the remote work made it possible 
to start making another product: a booklet about “Environmental Docility”, 
illustrating situations linked to the several dimensions of accessibility that are 
typical of everyday life at the university. 
 
Keywords: Architecture, Accessibility, Post-Occupation Evaluation. 
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TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO E DE 

QUALIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE ATUAM 

EM CONTEXTOS DE DIVERSIDADE NA REGIÃO DO SERIDÓ-RN 

Resumo 

Este artigo apresenta argumentos e resultados de uma pesquisa a respeito das 
necessidades de formação e de qualificação dos professores da rede básica de 
ensino que trabalham na perspectiva da inclusão. Para o desenvolvimento dessa 
pesquisa fez-se necessário o contato com 25 escolas da região do Seridó, Rio 
grande do Norte, Nordeste Brasileiro. Foi necessária a adaptação com relação 
ao contato com as escolas, tendo ocorrido de maneira virtual através de 
formulários, pois a pandemia do covid-19 trouxe alguns obstáculos, mas não 
impediu a pesquisa de acontecer. Um dos objetivos da pesquisa foi analisar a 
formação dos professores e a qualificação dos mesmos, que foi alcançado por 
meio de uma pesquisa exploratória descritiva. Assim sendo, este artigo além de 
apresentar a análise e discussão dos dados coletados, aborda a problemática 
da inclusão escolar dos alunos com deficiência através de referencial 
bibliográfico a respeito do tema diversidade. 
 
Palavras-chave: Diversidade. Formação de professores. Inclusão. 

TITLE: IDENTIFICATION OF THE NEEDS FOR TRAINING AND 

QUALIFICATION OF THE BASIC EDUCATION TEACHERS ACTING IN 

DIVERSITY CONTEXTS IN THE SERIDÓ-RN REGION 

Abstract 

 

This article presents arguments and results of a research about the training and 
qualification needs of basic education teachers who work in the perspective of 
inclusion. For the development of this research it was necessary to contact 25 
schools in the Seridó region, Rio Grande do Norte, Northeast Brazil. It was 
necessary an adaptation in relation to the contact with schools, having occurred 
in a virtual way through forms, because the covid-19 pandemic brought some 
obstacles, but did not prevent the research from happening. One of the objectives 
of the research was to analyze the formation of teachers and their qualification, 
which was achieved through a descriptive exploratory research. Thus, this article, 
besides presenting the analysis and discussion of the collected data, approaches 
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the problem of school inclusion of students with disabilities through a 
bibliographic reference about the diversity theme. 

 
 
Keywords: Diversity. Teacher training. Inclusion. 
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TÍTULO: Transcrição e análise textual-interativa de dados orais em contextos 

retóricos: parte 3 

Resumo 

O presente trabalho é fruto das ações desenvolvidas ao longo da atividade de 
pesquisa em Iniciação Científica, a saber, contemplando a grande área de 
Linguística, Letras e Artes, no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Destarte, tem como objetivos atualizar o corpus do projeto de 
pesquisa, que já conta com dados produzidos em 2007-8, 2013 e 2017-2018 
com cultos das duas principais igrejas neopentecostais brasileiras: a Igreja 
Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus; observar 
e analisar os movimentos textual-interativos de construção referencial mais 
recorrentes no ambiente selecionado; aprimorar métodos de análise dos 
processos textual-interativos previamente mencionados; e, aprofundar a 
percepção sobre o neopentecostalismo enquanto um processo social, cultural e 
religioso de grande relevância nacional. De modo específico, aprofundar esta 
percepção será de fundamental contribuição à construção da rede de conceitos 
associados às duas categorias centrais da Teologia da Prosperidade: Fé e 
Prosperidade. Quanto ao enfoque teórico/metodológico, tem-se Blikstein (1990), 
Koch (2003), Koch, Morato e Bentes (Orgs.) (2005), Martins (2011, 2015) e 
Mondada e Dubois (2003) as principais referências. Do ponto de vista 
metodológico, foram realizados o registro e a seleção de um culto, sua 
transcrição via programa InqScribe, recorte tópico correlato a premissa do 
trabalho, levantamento das expressões referenciais e organização dos dados. 
 
Palavras-chave: Teologia da Prosperidade. Linguística. Expressões referenciais. 

TITLE: Transcription and textual-interactive analysis of oral data in the context of 

neopentecostal rhetoric 

Abstract 

The present work is the result of the actions developed during the research 
activity in Scientific Initiation, namely, covering the great area of Linguistics, 
Letters and Arts, within the scope of the Federal University of Rio Grande do 
Norte (UFRN). Thus, it aims to update the corpus of the research project, which 
already has data produced in 2007-8, 2013 and 2017-2018 with services from 
the two main Brazilian neo-Pentecostal churches: the Universal Church of the 
Kingdom of God and the International Church of God's grace; observe and 
analyze the most recurrent textual-interactive movements of referential 
construction in the selected environment; improve methods of analysis of the 
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previously mentioned textual-interactive processes; and, deepen the perception 
of neo-Pentecostalism as a social, cultural and religious process of great national 
relevance. Specifically, deepening this perception will be of fundamental 
contribution to the construction of the network of concepts associated with the 
two central categories of Prosperity Theology: Faith and Prosperity. As for the 
theoretical / methodological approach, Blikstein (1990), Koch (2003), Koch, 
Morato and Bentes (Orgs.) (2005), Martins (2011, 2015) and Mondada and 
Dubois (2003) are the main references. From the methodological point of view, 
the registration and selection of a cult, its transcription via the InqScribe program, 
a topic related to the premise of the work, survey of referential expressions and 
data organization 
 
Keywords: Prosperity Theology. Linguistic. Reference expressions. 
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TÍTULO: Métodos de análises e de desenvolvimento de projetos arquitetônicos 

na contemporaneidade 

Resumo 

Este projeto de pesquisa intitulado “Métodos de análises e de desenvolvimento 
de projetos de arquitetura na contemporaneidade” vincula-se às discussões 
sobre a produção de projetos de arquitetura no século 21, com enfoque nas 
questões que envolvem métodos de análise e processos de projetação. Esta 
pesquisa tem o objetivo de sistematizar métodos de análise e de 
desenvolvimento de projetos de arquitetura surgidos e consolidados na última 
década, em um contexto nacional e internacional predominantemente ocidental. 
O método utilizado baseou-se na Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que 
buscou a partir de palavras-chave, selecionar artigos com essa temática, em 
bases de digitais como: portal de periódicos CAPES, Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD) e ScienceDirect. Os artigos advindos dessa 
coleta, foram organizados em planilhas do Excel e subdivididos em 6 
macrocategorias, separados de acordo com a temática de cada artigo. Os 
resultados consistem na categorização dos dados coletados que permitiu, nesta 
etapa, desenvolver uma classificação qualitativa e quantitativa dos métodos de 
análise de projeto, para com base nisso, na etapa seguinte, identificar e discutir 
os métodos encontrados. É possível concluir uma predominância de métodos 
ligados às categorias “cotidiano / paisagem e lugar” e “teoria da arquitetura”, bem 
como a influência da tecnologias da informação nos processos metodológicos. 
 
Palavras-chave: Arquitetura; Métodos de análise; Processo projetual; 

Contemporâneos. 

TITLE: Analysis and development methods of architectural designs in 

contemporary times 

Abstract 

This research project entitled “Methods of analysis and development of 
contemporary architectural projects” is linked to discussions on the production of 
architectural projects in the 21st century, with a focus on issues involving 
methods of analysis and design processes. This research aims to systematize 
methods of analysis and development of architectural projects that emerged and 
consolidated in the last decade, in a predominantly western national and 
international context. The method used was based on the Systematic Literature 
Review (RSL), which sought from keywords, to select articles with this theme, in 
digital bases such as: CAPES journals portal, Brazilian Digital Library of Theses 
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and Dissertations (BDTD ) and ScienceDirect. The articles resulting from this 
collection were organized in Excel spreadsheets and subdivided into 6 macro 
categories, separated according to the theme of each article. The results consist 
of the categorization of the collected data that allowed, in this stage, to develop 
a qualitative and quantitative classification of the methods of project analysis, in 
order to, based on that, in the next stage, identify and discuss the methods found. 
It is possible to conclude a predominance of methods linked to the categories 
"daily life / landscape and place" and "architecture theory", as well as the 
influence of information technologies in methodological processes. 
 
Keywords: Architecture; Analysis methods; Design process; Contemporary. 
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TÍTULO: O GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NA PESQUISA E QUESTÕES 

IDENTITÁRIAS DA SIDY’S TV A CABO E INTERNET 

Resumo 

 

Examinando a volatilidade (BAUMAN 2001) da contemporaneidade, observamos 
que a sociedade está imersa no uso constante das telas, dos movimentos, das 
cores e sobretudo dos anúncios publicitários que tendem a colocar o leitor 
desses anúncios em um espaço em que ele fixa o conteúdo apresentado e 
posteriormente é convencido pelos ideais construídos sobre o determinado 
produto oferecido. Assim, tendo em vista esse relevante aspecto moderno em 
que estamos inseridos, nessa pesquisa, objetivamos realizar a análise discursiva 
(BAKHTIN, 1926; 1989; 1993; 1998; 2003; 2006) identitária (BAUMAN, 2001, 
2007; CANCLINI, 2005, 2010; HALL, 2002, 2003), midiática e histórica dos 
anúncios publicitários da Sidy’s Tv a cabo e internet, a qual possui a sede 
localizada em Currais Novos, e filial em Acari, ambas no interior do estado do 
Rio Grande do Norte. Dessa forma, a análise midiática como também a histórica 
proposta tem como fim elencar aspectos relevantes discursivos que se utilizam 
da persuasão encontrados nos anúncios presentes na Sidy’s Tv a cabo e 
internet. 

 
 
Palavras-chave: Discurso. Anúncio publicitário. Identidade. Mídia. 

TITLE: THE GENDER ADVERTISING IN THE RESEARCH AND IDENTITY 

ISSUES OF SIDY'S CABLE AND INTERNET 

Abstract 

 

Examining the volatility (BAUMAN 2001) of contemporary times, we observe that 
society is immersed in the constant use of screens, movements, colors and, 
above all, advertisements that tend to place the reader of these ads in a space 
where he fixes the content presented and later he is convinced by the ideals built 
on the given product offered. Thus, in view of this relevant modern aspect in 
which we are inserted, in this research, we aim to carry out the discursive analysis 
(BAKHTIN, 1926; 1989; 1993; 1998; 2003; 2006) identity (BAUMAN, 2001, 2007; 
CANCLINI, 2005, 2010 ; HALL, 2002, 2003), media and historical of Sidy's Tv 
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cable and internet advertisements, which has its headquarters located in Currais 
Novos, and a branch in Acari, both in the interior of the state of Rio Grande do 
Norte. In this way, the media analysis as well as the historical proposal aims to 
list relevant discursive aspects that use the persuasion found in the 
advertisements present on Sidy’s Cable TV and internet. 

 
 
Keywords: Speech. Advertisement. Identity. Media. 
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TÍTULO: A formação leitora e literária do estudante da Escola Agrícola de Jundiaí 

Resumo 

O objetivo de nossa bolsa “A formação leitora e literária do estudante da Escola 
Agrícola de Jundiaí” visava o conhecimento e desenvolvimento de cada 
interação que pudéssemos ter com questões sociais, humanas, econômicas, e 
políticas, abordando-as a partir da interação com a literatura. A nossa 
participação se faz com o propósito de levarmos a realidade escrita e 
apresentarmos o projeto de pesquisa aos alunos do Ensino Técnico integrado 
ao Ensino Médio da Escola Agrícola de Jundiaí. A ideia inicial era lermos e 
discutirmos sobre escritores já conhecidos —, porém, com o tempo, passamos 
a introduzir nossos próprios textos. Assim, tivemos contato direto com a 
realidade literária de cada um. Em 2020, tivemos o empecilho da pandemia 
trazida pelo Coronavírus e, infelizmente, não chegamos a realizar encontros de 
leitura presenciais. Realizamos esses encontros virtuais contando com a 
participação de pessoas de fora do projeto, como professores, alunos da escola, 
e até alguns participantes que não possuíam nenhum vínculo com a instituição; 
além desses, tivemos reuniões apenas com a presença das bolsistas, em que 
discutimos sobre textos e livros distintos, como: “Máximas impertinentes — a 
formação do leitor” (LUIZ PERCIVAL LEME BRITTO), “Lutar com palavras: 
coesão e coerência” (IRANDÉ ANTUNES, 2005), e “Preconceito linguístico: o 
que é, como se faz” (MARCOS BAGNO,1999). Por fim, procuramos compartilhar 
as perspectivas tiradas a partir dessas leituras e das reflexões levantadas. 
 
Palavras-chave: Encontros de Leitura; Formação Leitora; Escrita Autoral.  

TITLE: The reading and literary formation of the Escola Agrícola de Jundiaí 

student 

Abstract 

The purpose of our scholarship “The reading and literary formation of the student 
at Escola Agrícola de Jundiaí” aimed at the knowledge and development of each 
interaction we could have with social, human, economic, and political issues, 
addressing them from the interaction with literature. Our participation is made 
with the purpose of taking the written reality and presenting the research project 
to students of Technical Education integrated to High School at Escola Agrícola 
de Jundiaí. The initial idea was to read and discuss writers already known — 
however, over time, we started to introduce our own texts. Thus, we had direct 
contact with the literary reality of each one. In 2020, we had the obstacle of the 
pandemic brought by the Coronavirus and, unfortunately, we did not get to hold 
face-to-face meetings. We held these virtual meetings with the participation of 
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people from outside the project, such as teachers, school students, and even 
some participants who had no connection with the institution; in addition to these, 
we had meetings only with the presence of the fellows, in which we discussed 
about different texts and books, such as: "Impertinent maxims — the formation of 
the reader" (LUIZ PERCIVAL LEME BRITTO), “Fighting with words: cohesion 
and coherence” (IRANDÉ ANTUNES, 2005), and “Linguistic prejudice: what it is, 
how it is done” (MARCOS BAGNO,1999). Finally, we seek to share the 
perspectives drawn from these readings and the reflections raised. 
 
Keywords: Reading Meetings; Reading Formation; Authorial Writing. 
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TÍTULO: O II Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA: desafios para 

efetivação em contexto de crise do capital 

Resumo 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados do Plano de 
Trabalho “O II Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA: desafios para 
efetivação em contexto de crise do capital”, ligado a pesquisa “A Política de 
Reforma Agrária no Contexto do Ajuste Fiscal”, coordenada pela Profa. Dra. 
Ilena Felipe Barros. O foco da pesquisa é analisar, por meio de uma perspectiva 
crítica, os rebatimentos das políticas de Ajuste Fiscal na Política de Reforma 
Agrária. O referido plano de trabalho busca refletir a implementação do II Plano 
Nacional de Reforma Agrária, através dos dados disponibilizados no Plano 
Plurianual 2012/2014, as alterações e mudanças ocorridas e como isso afeta a 
vida da população do campo. 
 
Palavras-chave: Políticas Sociais, Reforma Agrária, Ajuste Fiscal. 

TITLE: The Agrarian Reform Policy in the context of tax adjustment 

Abstract 

This report aims to present the results of the Work Plan “The II National Plan for 
Agrarian Reform - PNRA: challenges for implementation in the context of the 
capital crisis”, linked to the research “The Agrarian Reform Policy in the Context 
of Fiscal Adjustment”, coordinated by Profa. Dra. Ilena Felipe Barros. The focus 
of the research is to analyze, through a critical perspective, the impact of the 
Fiscal Adjustment policies in the Agrarian Reform Policy. The aforementioned 
work plan seeks to reflect the implementation of the II National Plan for Agrarian 
Reform, through the data made available in the 2012/2014 Pluriannual Plan, the 
changes and changes that have occurred and how it affects the life of the rural 
population. 
 
Keywords: Social policies, Agrarian reform, fiscal adjustment 
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TÍTULO: Regulação da Eficiência Energética: Um Diálogo Brasil-Alemanha para 

Conservação de Energia 

Resumo 

 

Dadas as agendas internacionais de preservação do meio ambiente, os 
governos são pressionados à gestão eficiente dos recursos naturais, inclusive os 
recursos energéticos. O Estado é responsável por garantir o suprimento público 
de energia, a nível institucional ou privado, para empresas ou consumidores. Tal 
suprimento depende de recursos disponíveis, e sua estabilidade torna-se 
questão imperativa ao observar a flutuação do suprimento de energia devido às 
alterações climáticas, especialmente em um país dependente de energia 
hidrelétrica como o Brasil. Tem-se a necessidade de intervenções no setor por 
meio de regulações e políticas públicas para energia e promoção da 
conservação da energia e eficiência energética, beneficiando o país ambiental, 
social e economicamente. Faz-se necessário observar experiências 
internacionais, e a Alemanha destaca-se como exitosa ao diversificar a sua 
matriz energética, promovendo a modernização do setor elétrico e execução de 
política regulatória eficiente. A metodologia consiste em pesquisa aplicada, com 
abordagem qualitativa e objetivo descritivo, formando uma avaliação formativa 
em relação à legislação existente a partir de uma perspectiva comparada. Esta 
pesquisa possui o objetivo de avaliar quais são as regulações em eficiência 
energética no Brasil e na Alemanha, investigando possíveis parcerias entre os 
dois países no setor, e possibilitando a perspectiva de caminhos para a 
reestruturação da política regulatória para eficiência energética. 

 
 
Palavras-chave: Direito de Energia. Eficiência Energética. Diálogo Brasil-

Alemanha. 

TITLE: Energy Efficiency Regulation: A Brazil-Germany Dialogue for Energy 

Conservation 

Abstract 
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Given international environmental conservation agendas, governments are under 
pressure to efficiently manage natural resources, including energy resources. 
The state is responsible for ensuring the public supply of energy, at institutional 
or private level, to companies or consumers. Such supply depends on available 
resources, and its stability becomes an imperative issue when observing the 
fluctuation of energy supply due to climate change, especially in a country 
dependent on hydroelectric power like Brazil. There is a need for interventions in 
the sector through regulations and public policies for energy and the promotion 
of energy conservation and energy efficiency, benefiting the country 
environmentally, socially and economically. International experiences should be 
observed, and Germany stands out as successful in diversifying its energy mix, 
promoting the modernization of the power sector and implementing efficient 
regulatory policy. The methodology consists of applied research, with a 
qualitative and objective descriptive approach, forming a formative evaluation in 
relation to the existing legislation from a comparative perspective. The objective 
of this research is to evaluate the energy efficiency regulations in Brazil and 
Germany, investigating possible partnerships between the two countries in the 
sector, and allowing the perspective of ways to restructure the regulatory policy 
for energy efficiency. 

 
 
Keywords: Energy Law. Energy Efficiency. Brazil-Germany Dialogue. 
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TÍTULO: A EMERGÊNCIA DO COMPORTAMENTO LINGUÍSTICO EM 

AGENTES ROBÓTICOS ATRAVÉS DE JOGOS DE LINGUAGEM 

COMPLEXOS: Conceitos Corporificados a partir de uma Forma de Vida de 

Dinâmica Simples 

Resumo 

Relatamos neste texto os resultados da segunda fase de uma pesquisa de 
Iniciação Científica que compõe o projeto de pesquisa “A Implementação da 
esquematicidade em robôs”. O nosso objetivo é incorporar a metodologia 
sintética da Inteligência Artificial de base corporificada (PFEIFER; BONGARD, 
2007) aos estudos linguísticos, de modo a investigarmos os mecanismos de 
conceptualização envolvidos na emergência da linguagem. Para tanto, 
apresentamos uma proposição de três sequências de experimentos com jogos 
de linguagem em populações de robôs (STEELS, 2012, 2015) como ferramenta 
metodológica interdisciplinar para se abordar a emergência de conceitos 
corporificados, à luz da abordagem ecológica de cognição e linguagem (DUQUE, 
2018). A contribuição mais relevante do nosso trabalho consiste na integração 
das formas de vida (WITTGENSTEIN, 2009) à dinâmica dos jogos de linguagem 
a serem conduzidos nas fases posteriores da pesquisa. Tal integração apresenta 
uma nova complexidade à heurística dos trabalhos com jogos de linguagem, uma 
vez que ela pressupõe a implementação de jogos complexos e de tarefas 
específicas a serem realizadas pelos agentes robóticos no ambiente. 
 
Palavras-chave: IA Corporificada. Jogos de Linguagem. Sistemas Inteligentes. 

TITLE: THE EMERGENCE OF THE LINGUISTIC BEHAVIOR IN ROBOTIC 

AGENTS THROUGH COMPLEX LANGUAGE GAMES: Embodied Concepts 

from a Form of Life with a Simple Dynamics 

Abstract 

We report in this text the outcomes from the second period of a research of 
scientific initiation which is part of the research project “The implementation of 
schemacity in robots.” Our aim is to incorporate the synthetic methodology from 
the Embodied Artificial Intelligence (PFEIFER; BONGARD, 2007) into language 
studies, in order to investigate the conceptualization mechanisms which are 
involved in the emergence of the linguistic behavior. For doing so, we present a 
proposition of three sequences of experimentos with language games in 
populations of robotic agents (STEELS, 2012, 2015) as an interdisciplinary 
methodological tool for approaching the emergence of embodied concepts in the 
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light of the ecological approach to language and cognition (DUQUE, 2018). The 
most relevant contribution of our research consists of the integration of forms of 
life (WITTGENSTEIN, 2009) into the dynamics of the language games to be 
conducted in the future periods of the project. This integration presents a new 
complexity to the heuristic of language games, since it entails the implementation 
of complex games as well as specific tasks in the environment to be performed 
by the robotic agents. 
 
Keywords: Embodied AI. Language Games. Intelligent Systems. 
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TÍTULO: Encontrabilidade da informação nos ambientes informacionais digitais 

da UFRN: um enfoque na heurística consistência sob a ótica da arquitetura da 

informação pervasiva 

Resumo 

Este estudo desenvolve-se sobre concepções da encontrabilidade da 
informação e arquitetura da informação pervasiva com ênfase na heurística da 
consistência, sobre a avaliação de ambientes informacionais digitais 
pertencentes ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Acredita-se na relevância de assegurar a 
consistência entre esses ambientes digitais, pertencentes a uma mesma 
ecologia informacional complexa, visando previsibilidade durante a navegação 
entre eles. Diante desse pressuposto, a pesquisa tem como objetivo geral 
compreender se os ambientes informacionais digitais que compõem a ecologia 
informacional complexa do CCSA atendem a heurística da consistência da 
arquitetura da informação pervasiva, no processo de encontrabilidade da 
informação. Utilizou-se as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, além 
da observação sistemática não participante. Para além, foi construído um 
checklist de avaliação em ambientes informacionais digitais com base na 
literatura. Os resultados obtidos, segundo a análise dos resultados do checklist, 
constatam que existe uma quantidade significativa de problemas que afetam a 
consistência nesses ambientes digitais. Com referência à encontrabilidade da 
informação, alguns desses problemas são mais básicos e pouco significativos, 
outros a dificultam e outros, por sua vez, a impedem e inviabilizam, sendo em 
maior quantidade problemas que impedem e inviabilizam a encontrabilidade. 
 
Palavras-chave: Arquitetura da Informação Pervasiva. Websites. Consistência. 

TITLE: Findability of information in the digital information environments of UFRN: 

a focus on consistency heuristic from the perspective of pervasive information 

architecture 

Abstract 

 

This study develops on conceptions of the findability of information and pervasive 
information architecture with an emphasis on consistency heuristic, explaining 
the evaluation of digital informational environments belonging to the Center for 
Applied Social Sciences (CCSA), Federal University of Rio Grande do Norte. It is 
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believed in the relevance of ensuring consistency between these digital 
environments, belonging to the same complex informational ecology, aiming at 
predictability during navigation between them. Given this assumption, the 
research has as general objective to understand whether the digital informational 
environments that make up the complex informational ecology of ccsa meets the 
consistency heuristic of pervasive information architecture, in the process of 
findability of information. Bibliographic and documentary research techniques 
were used, in addition to systematic non-participant observation. In addition, an 
evaluation checklist was built in digital informational environments based on the 
literature. The results obtained, according to the analysis of the checklist results, 
find that there are a significant amount of problems that affect consistency in 
these digital environments. With reference to the findability of information, some 
of these problems are more basic and insignificant, others make it difficult and 
others, in turn, prevent and make it impossible, being in greater quantity problems 
that prevent and make it impossible to findability. 

 
 
Keywords: Pervasive Information Architecture. Websites. Consistency. 
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TÍTULO: Motivações para a palatalização de /t/ e /d/ no dialeto camarense 

Resumo 

O vernáculo potiguar é reconhecido por apresentar uma fala tida como não 
palatalizante, dado registro de produções para /t/ e /d/ como os fones [t] e [d]. 
Contudo, falares de diversas cidades do Rio Grande do Norte têm mostrado a 
ocorrência de segmentos palatalizados, a exemplo de [tʃ] e [dʒ]. Haja vista tal 
variação, este trabalho tem por objetivo descrever e sistematizar o processo de 
palatalização, no município de João Câmara – RN, pelos vieses linguístico e 
sociocultural. Para isso, coletamos registros de fala de quatro informantes 
camarenses por meio da aplicação de um questionário fonético-fonológico. A 
análise dos dados obtidos deu-se por três lentes teóricas: a Geometria de Traços 
(CLEMENTS; HUME, 1995), a representação autossegmental de sílaba 
(SELKIRK, 1982) e a Sociolinguística (LABOV, 2008). Como resultados, 
concluímos que a palatalização de /t/ e /d/ trata-se de um fenômeno em 
ascensão na comunidade e é gerada pela assimilação dos traços [+cont] e 
[coronal] [-anterior] da vogal /i/, que se apresenta em ditongo. Além disso, no 
âmbito linguístico, são motivadores do processo: o ambiente de atonicidade e a 
posição de sílaba final de palavra em que /t/ e /d/ se encontram em onset, e a 
contiguidade dessas consoantes a ditongos que comportam [i] ou [j], formando 
sílabas pesadas. No âmbito extralinguístico, por fim, verificamos que pessoas 
menos escolarizadas tendem a palatalizar /t/ e /d/ com maior frequência. 

 
Palavras-chave: Palatalização; Geometria de Traços; Sociolinguística 

TITLE: Motivations for the palatalization of /t/ and /d/ in the dialect of João 

Câmara-RN 

Abstract 

 

The vernacular of Rio Grande do Norte (RN) is recognized for presenting a 
speech considered as non-palatalizing, given the production for /t/ and /d/ as [t] 
and [d]. However, speeches from several cities in RN have shown the occurrence 
of palatalized segments, such as [tʃ] and [dʒ]. Because of this variation, this paper 
aims to describe and systematize the process of palatalization, in João Câmara-
RN, by linguistic and sociocultural bias. For this, we collected speech records 
from four informants from João Câmara through the application of a phonetic-
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phonological questionnaire. The analysis of the data obtained was made through 
three theoretical lenses: Feature Geometry (CLEMENTS; HUME, 1995), 
autosegmental representation of the syllable (SELKIRK, 1982), and 
Sociolinguistics (LABOV, 2008). As a result, we conclude that the palatalization 
of /t/ and /d/ is a phenomenon on the rise in the community and is generated by 
the assimilation of the [+cont] and [coronal] [-anterior] features of the vowel /i/, 
which is presented in diphthong. Also, in the linguistic sphere, the motivators of 
the process are the environment of atonicity and the position of the final syllable 
of the word in which /t/ and /d/ are in onset, and the contiguity of these consonants 
to diphthongs that contain [i] or [j], forming heavy syllables. In the extralinguistic 
scope, finally, we found that people less schooling tend to palatalize /t/ and /d/ 
more often. 

 
 
Keywords: Palatalization; Feature Geometry; Sociolinguistics 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PARA PROMOVER O SONO DAS 

MAMÃES E SEUS BEBÊS 

Resumo 

O sono materno e infantil são preocupações recorrentes em mães no pós-parto, 
impactando sua saúde e bem-estar. Mães de bebês prematuros hospitalizados 
vivenciam um desafio ainda maior em manejar as questões do sono materno-
infantil. Assim, o presente projeto, objetivou realizar atendimentos diagnósticos 
com mães de bebês de até três meses; realizar tratamentos individuais e em 
grupos com Terapia Cognitiva Comportamental para alterações/Transtornos do 
Sono com as mães, de forma a corroborar para a qualidade de sono delas e dos 
seus bebês. Com os dados obtidos, pretende-se produzir cartilhas educativas 
destinadas às mães para oferecer um suporte de orientação e conhecimento 
sobre o sono. Foi realizado mapeamento do campo e uma entrevista não 
estruturada com mães da Unidade de Cuidados Intermediários Canguru 
(UCINCa) sobre os aspectos que prejudicam a qualidade do sono materno-
infantil no setor como um primeiro passo de investigação. Os fatores ambientais 
e individuais mais relatados foram a exposição prolongada a luz artificial, o 
barulho da equipe hospitalar nos quartos, a temperatura dos quartos, 
preocupação com a estado de saúde do bebê e fadiga. A coleta de dados foi 
interrompida em virtude da pandemia COVID-19 e o projeto terá continuidade no 
modelo online. Como resultados esperados, pretende-se melhorar a qualidade 
de sono de mães e bebês e colaborar à rede de atenção à saúde da mulher e do 
recém-nascido da Maternidade Escola Januário Cicco a partir da cartilha 
educativa. 
 
Palavras-chave: ALTERAÇÕES DO SONO, BEBÊS, MÃES, INTERVENÇÃO, 

HIGIENE DO SONO 

TITLE: EVALUATION AND INTERVENTION TO PROMOTE THE SLEEP OF 

MOTHERS AND THEIR BABIES 

Abstract 

Maternal and Infant sleep are recurring concerns in postpartum mothers, 
affecting their health and well-being. Mothers of hospitalized premature babies 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2174 

 

experience an even greater challenge in managing issues of maternal and infant 
sleep. The present project aimed to carry out diagnostic consultations with 
mothers of babies up to three months old; perform individual and group 
treatments with Cognitive Behavioral Therapy for alterations/Sleep Disorders with 
mothers, in order to corroborate the quality of sleep of them and their babies. 
With the data obtained, it is intended to produce educational booklets for mothers 
to offer support for guidance and knowledge about sleep. The field was mapped 
and an unstructured interview was conducted with mothers from the Kangaroo 
Intermediate Care Unit (UCINCa) about the aspects that affect the quality of 
maternal and infant sleep in the sector, as a first step of investigation. The most 
reported environmental and individual factors were prolonged exposure to 
artificial light, the noise of the hospital staff in the rooms, the temperature of the 
rooms, concern about the baby's health and fatigue. Data collection was 
interrupted due to the COVID-19 pandemic and the project will continue with the 
online model. As expected results, the intention is to improve the quality of sleep 
of mothers and babies and collaborate with the health care network for women 
and newborns at Maternity Hospital School Januário Cicco based on the 
educational booklet. 
 
Keywords: SLEEP ALTERATIONS, BABIES, MOTHERS, INTERVENTION, 

SLEEP HYGIENE 
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TÍTULO: EDIFÍCIOS COMERCIAIS E SHOPPING CENTERS: UMA ANÁLISE 

DAS REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DO PROJETO DE ARQUITETURA 

Resumo 

 

A representação gráfica em arquitetura, seja por meio de desenhos técnicos ou 
perspectivas à mão livre, é fundamental para a concepção de uma proposta 
arquitetônica. Nesse sentido, ressalta-se a importância da representação gráfica, 
especialmente do desenho à mão livre, para esta pesquisa, sobretudo o seu 
papel na representação dos projetos de shopping centers e ambientes 
comerciais. Sob tal perspectiva, este trabalho tem como objetivos: (1) descrever 
os principais tipos de representação gráfica utilizados no projeto de arquitetura; 
(2) distinguir os tipos de representação gráfica mais empregados em projetos de 
shopping centers e espaços comerciais e (3) analisar como essas 
representações são encontrados em livros, revistas e periódicos, tendo como 
base os aportes de Ching (2008), Domingues (2011), Montenegro (2016) e 
Unwin (2013), bem como a revisão de livros e artigos em revistas e periódicos, 
tendo em vista relacionar e compreender de que forma as representações 
desses espaços comerciais são empregados nos diferentes meios analisados e 
quais formas de representação são mais adequadas para serem empregadas na 
fase final desta pesquisa, que será realizada posteriormente. 

 
 
Palavras-chave: Arquitetura Comercial; Projeto de Arquitetura; Representação 

Gráfica 

TITLE: COMMERCIAL BUILDINGS AND SHOPPING CENTERS: AN ANALYSIS 

OF THE GRAPHIC REPRESENTATIONS OF THE ARCHITECTURE PROJECT 

Abstract 

Graphical representation in architecture, whether through technical drawings or 
freehand perspectives, is fundamental to the design of an architectural proposal. 
In this sense, the importance of graphic representation, especially freehand 
drawing, is highlighted for this research, especially its role in the representation 
of shopping mall projects and commercial environments. From this perspective, 
this work aims to: (1) describe the main types of graphic representation used in 
architectural design; (2) to distinguish the types of graphic representation most 
used in shopping mall and commercial space projects and (3) to analyze how 
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these representations are found in books, magazines and periodicals, based on 
the contributions of Ching (2008), Domingues (2011 ), Montenegro (2016) and 
Unwin (2013), as well as the review of books and articles in magazines and 
periodicals, in order to relate and understand how the representations of these 
commercial spaces are used in the different analyzed media and which forms of 
representation they are more suitable to be used in the final phase of this 
research, which will be carried out later. 
 
Keywords: Commercial Architecture; Architectural design; Graphic 

representation 
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TÍTULO: TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL ORIENTADA ONLINE 

PARA INSÔNIA 

Resumo 

A Insônia é o transtorno de sono com maior prevalência na população geral, 
comprometendo o funcionamento pleno da vida diária do indivíduo afetado. A 
Terapia Cognitivo Comportamental (TCC-i) é o tratamento padrão ouro para 
insônia, porém o acesso a esse método terapêutico é limitado em todo o mundo, 
o que faz da TCC-i em formato online uma possível alternativa de tratamento em 
larga escala. O presente plano de trabalho propõe ofertar avaliação e TCC-i 
online na modalidade orientada para residentes do Oeste Potiguar e avaliar sua 
eficácia. Essa modalidade combina recursos digitais automatizados com suporte 
clínico online. Assim, foi estabelecida parceria com o Laboratório de 
Especificação e Teste de Software/IMD para desenvolvimento da plataforma de 
apoio à terapia. Os candidatos passam por uma triagem através de questionário 
online disponibilizado na plataforma Google Forms e até o momento foram 
coletados dados de 36 participantes. Os resultados indicam que, à primeira vista, 
a maioria dos participantes atende aos principais critérios para diagnóstico de 
Transtorno de Insônia, pois manifestam por 3 ou mais vezes na semana 
dificuldade para iniciar e manter o sono e despertares precoces. A amostra 
também aponta prejuízos na vida laboral (75%), familiar (61,11%), acadêmica 
(55,56%), e social (36,11%). Tais resultados refletem a necessidade de um 
recurso terapêutico qualificado e acessível para atender às demandas da 
população insone do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: insônia. terapia cognitivo comportamental. terapia online. 

TITLE: Online Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia: Therapist-guided 

Abstract 

Insomnia is the most prevalent sleep disorder in the general population, affecting 
daily living. Cognitive Behavioral Therapy (CBT-i) is the gold standard treatment 
for this disorder, but access to this therapeutic method is limited worldwide, which 
makes CBT-i online a possible alternative for large-scale treatment. This work 
plan aims to offer assessment and therapist-guided online CBT-i to residents of 
Western Rio Grande do Norte and evaluate its effectiveness. This modality 
combines automated digital resources with online clinical support. Therefore, a 
partnership was established with the Laboratório de Especificação e Teste de 
Software/IMD to develop the support platform. Candidates are screened using an 
online questionnaire made available on Google Forms, and, until now, data has 
been collected from 36 participants. The results indicate that most participants 
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meet the main criteria for Insomnia Disorder, as they manifest difficulty in initiating 
and maintaining sleep, and early awakenings 3 or more times a week. The 
sample also points out impairments in their work (75%), family life (61.11%), 
academic performance (55.56%), and social life (36.11%). The results reflect the 
need for qualified and accessible therapy to meet the demands of the insomniac 
population of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: insomnia. cognitive behavioral therapy. online therapy. 
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TÍTULO: Políticas linguísticas para fomentar políticas de internacionalização 

Resumo 

A pesquisa em questão propõe-se a investigar como o ensino e a aprendizagem 
de línguas são valorados enquanto ferramentas de transformação social. Nessa 
perspectiva, pretende-se deslindar a importância de dominar uma ou mais 
línguas estrangeiras na sociedade contemporânea, identificando se esse 
conhecimento é capaz de promover transformação social. Além disso, busca-se 
constatar o tipo de capital adquirido que está sendo valorizado nessas práticas 
de linguagem, seja ele cultural, econômico, simbólico ou social, bem como as 
razões que conduzem a esse tipo de concepção. 
 
Palavras-chave: Linguística Aplicada, Transformação social, Práticas de 

linguagem. 

TITLE: The construction of the teachers identity into the language teaching in the 

contemporary society. 

Abstract 

This research proposes to investigate how language teaching and learning are 
valued as tools of social transformation. From this perspective, it is intended to 
unravel the importance of mastering one or more foreign languages in the 
contemporary society, identifying if this knowledge is capable of promoting social 
transformation. In addition, we seek to verify the type of acquired capital that is 
being valued in these language practices, such as cultural, economic, symbolic 
or social, likewise the reasons that lead to this type of conception. 

 
Keywords: Applied Linguistics, Social transformation, language practices. 
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TÍTULO: Expansão e Internacionalização da Pós-Graduação no Brasil e sua 

articulação com o Plano Nacional de Educação (2014-2024) 

Resumo 

 

O presente relatório objetiva apresentar os resultados do Projeto de Pesquisa 
intitulado “Expansão e internacionalização da pós-graduação no Brasil no 
período de 2014 a 2024” e sua articulação com O Plano Nacional de Educação 
(2014-2024). Para tanto tomou-se como como referência a distribuição das 
bolsas de mobilidade acadêmica (discentes e docentes) articuladas ao Plano 
Nacional de Educação (PNE -2014-2024). Como metodologia utilizou-se a 
análise documental, estudo bibliográfico e a elaboração de séries estatísticas a 
partir dos dados disponibilizados pelo GEOCAPES (Sistema de Informações - 
Georreferenciadas), como também do observatório do PNE (OPNE). Os dados 
mostram que no período estudado houve um crescimento significativo de bolsas 
de estudo para o exterior proveniente de programas adotados pelo governo 
brasileiro como uma estratégia de se inserir no mundo globalizado, dentre elas 
está à utilização das metas e objetivos do Plano Nacional de Educação. 

 
 
Palavras-chave: Internacionalização, PNE, Pós-Graduação 

TITLE: Expansion and Internationalization of Graduate Studies in Brazil and its 

articulation with the National Education Plan (2014-2024) 

Abstract 

 

This report aims to present the results of the Research Project entitled 
“Expansion and internationalization of graduate studies in Brazil in the period 
from 2014 to 2024” and its articulation with The National Education Plan (2014-
2024). To this end, the distribution of academic mobility grants (students and 
teachers) linked to the National Education Plan (PNE -2014-2024) was taken as 
a reference. The methodology used was documentary analysis, bibliographic 
study and the elaboration of statistical series based on data provided by 
GEOCAPES (Information System - Georeferenced), as well as from the PNE 
observatory (OPNE). The data show that in the period studied there was a 
significant growth of scholarships abroad from programs adopted by the Brazilian 
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government as a strategy to enter the globalized world, among them is the use 
of the goals and objectives of the National Education Plan. 

 
 
Keywords: Internationalization, PNE, Post-Graduation 
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TÍTULO: Conectores E e AÍ na fala de adolescentes com diferentes níveis de 

escolaridade: o gênero textual em questão 

Resumo 

 

Este texto apresenta uma análise de uma variável discursiva, a sequenciação 
temporal de eventos, tomando como formas variantes os conectores E e AÍ. Os 
dados foram extraídos de narrativas de experiência pessoal e relatos de eventos 
cotidianos produzidos em 12 entrevistas sociolinguísticas do Banco de Dados 
FALA-Natal. O gênero textual e a escolaridade foram controlados 
quantitativamente como fatores influenciadores da escolha entre E e AÍ. Os 
resultados mostram que AÍ, que tende a ser relacionado, pelos falantes, a 
contextos de interação informais, é favorecido na narrativa de experiência 
pessoal, um gênero que geralmente desperta maior envolvimento emocional e, 
assim, estimula a adoção de estilos informais. Em contraste, AÍ é desfavorecido 
no relato de eventos cotidianos, um gênero que tende a despertar menor 
envolvimento emocional, o que pode fazer com que o falante adote estilos menos 
informais. O conector E, estilisticamente neutro, é favorecido no relato de 
eventos cotidianos. Quanto à escolaridade, E é favorecido por indivíduos mais 
escolarizados, enquanto AÍ, conector menos prestigiado, é favorecido por 
indivíduos menos escolarizados. 

 
 
Palavras-chave: Conectores. Narrativas. Escolaridade. Sociolinguística. 

TITLE: Connectors E and AÍ in the speech of adolescents with different levels of 

schooling: a matter of textual genre? 

Abstract 

 

This paper presents an analysis of a discursive variable, the temporal sequencing 
of events, taking the connectors E, AÍ and ENTÃO as variants. The data were 
draw from narratives of personal experience and daily event accounts produced 
in 12 sociolinguistic interviews from the FALA-Natal Database. Textual genre and 
level of schooling were quantitatively controlled as conditioning factors for de 
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selection of E and AÍ. The results show that AÍ, which is likely to be related, by 
speakers, to informal contexts of interaction, is favored in narratives of personal 
experience, a genre that commonly arouses great emotional involvement, and, 
thus, encourages adoption of informal styles. In contrast, AÍ is disfavored in daily 
event accounts, a genre that tends to arouse less emotional involvement, which 
may cause the speaker to adopt less informal styles. The stylistically neutral 
connector E is favored in daily event accounts. As regards schooling, E is favored 
by more educated individuals, while the low status connector AÍ is favored by less 
educated individuals. 

 
 
Keywords: Connectors. Narratives. Schooling. Sociolinguistics. 
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TÍTULO: Links relacionais entre a relativa sem antecedente introduzida por 

QUEM e construções de estrutura argumental 

Resumo 

Este trabalho investiga a oração relativa sem antecedente introduzida por QUEM 
em provérbios populares, como QUEM DESDENHA QUER COMPRAR, 
considerando forma(s) de estruturação morfossintática e aspectos semântico-
pragmáticos a ela vinculados. Objetiva verificar padrões de estrutura argumental 
instanciados por essa construção relativa e identificar links relacionais entre ela 
e outras construções. O estudo é de caráter quali-quantitativo e se fundamenta 
na Linguística Funcional Centrada no Uso e em contribuições da Gramática de 
Construções. Os dados desta pesquisa foram extraídos de blogs, redes sociais 
e do Corpus do português. Os resultados mostram que a construção relativa em 
estudo é instanciada por configurações morfossintáticas variadas e mantém links 
de herança com construções de estrutura argumental, nos planos sintático e 
semântico, e com a construção de modificação nominal, da qual herda 
propriedades semânticas. 
 
Palavras-chave: Relativa sem antecedente. Linguística Funcional Centrada no 

Uso. Gramá 

TITLE: Relational links between the headless relative clause introduced by 

QUEM and argumental structure constructions 

Abstract 

In this work, it is investigated the headless relative clause introduced by QUEM 
in popular proverbs, such as QUEM DESDENHA QUER COMPRAR considering 
morphosyntactic and semantic-pragmatic aspects linked to it. It aims to verify 
patterns of argument structure instantiated by this relative construction and to 
identify relational links between that and other constructions. The study is of a 
qualitative and quantitative character and is based on Functional Linguistics 
Centered on Use and on contributions from the Construction Grammar. The data 
texts from blogs, social networks and the Corpus of Portuguese. The results show 
that the headless relative construction is instantiated by varied morphosyntactic 
configurations and maintains inheritance links with argument structure 
constructions, in the syntactic and semantic levels, and with the construction of 
nominal modification, from which the headless relative clause inherits semantic 
properties. 
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Keywords: Headless relative clause. Based-usage Functional Linguistics. 

Construc 
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TÍTULO: Graus de integração entre verbo e objeto em tokens da construção 

transitiva: um caso de chunking? 

Resumo 

O presente trabalho busca averiguar a integração entre verbo e objeto direto em 
tokens da construção transitiva, com vistas a investigar a formação de chunks. 
Por sua vez, o estudo visa observar instanciações dessa construção em dados 
empíricos do português brasileiro falado, examinando os padrões 
morfossintáticos e semântico-pragmáticos das instanciações coletadas e 
averiguando os tipos semânticos dos verbos coletados, a fim de verificar o grau 
de integração entre os verbos e seus argumentos nas amostras selecionadas. 
Quanto ao processo metodológico, foi realizada uma pesquisa de natureza 
básica e abordagem qualitativa, a qual fundamenta-se à luz do quadro teórico da 
Linguística Funcional Centrada no Uso com base em Furtado da Cunha, Bispo 
e Silva (2013), Bybee (2010) Furtado da Cunha; Bispo (2019), entre outros. Nos 
resultados, foi possível observar a presença de vários casos com evidências de 
chunking a partir de variados graus de integração entre verbo e sintagmas 
nominais. 
 
Palavras-chave: Construção transitiva; Chunking; Linguística Funcional 

Centrada no Uso 

TITLE: DEGREES OF INTEGRATION BETWEEN VERB AND OBJECT IN 

TOKENS OF THE TRANSITIVE CONSTRUCTION: A CASE OF CHUNKING? 

Abstract 

 

The present paper aims to investigate an integration between verb and direct 
object in tokens of the transitive construction, in order to examine the formation 
of chunks. The study aims to observe tokens of this construction in empirical data 
of spoken Brazilian Portuguese, examining the morphosyntactic and semantic-
pragmatic patterns of the collected tokens and observing to verify the semantic 
types of the collected verbs, in order to check the degree of integration between 
the verbs and their arguments in the selected tokens. As for the methodological 
way, a research of a basic nature and qualitative approach was carried out, which 
is based on the theoretical framework of Usage-Based Linguistics based on 
Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), Bybee (2010) Furtado da Cunha; Bishop 
(2019), among others. In the results, it was possible to observe the presence of 
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several cases with evidence of chunking from varying degrees of integration 
between verb and noun phrases. 

 
 
Keywords: Transitive construction; Chunking; Usage-based linguistics; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2188 

 

CÓDIGO: HS0658 

AUTOR: SAYARA DE MEDEIROS XAVIER 

ORIENTADOR: JULIANE VARGAS WELTER 

 

 

TÍTULO: ASPECTOS DA NARRATIVA MEMORIALÍSTICA EM NOVE NOITES 

DE BERNARDO DE CARVALHO E DIAS E DIAS DE ANA MIRANDA 

Resumo 

 

Neste trabalho, foi feita a análise de aspectos da memória como dispositivo 
narrativo em romances brasileiros contemporâneos premiados, especificamente 
aqueles que receberam prêmios entre os anos de 2001 e 2004. Após a apuração 
de todos os romances premiados à época (pelos prêmios Jabuti, Oceanos e 
Fundação Biblioteca Nacional) e determinação de quais romances apresentam 
aspectos memorialistas como agentes que impulsionam a trama, chegou-se a 
um corpus inicial que este relatório contempla: são os romances Nove Noites, de 
Bernardo de Carvalho, e Dias e Dias, de Ana Miranda,ambos publicados em 
2002. Foram então analisados os aspectos memorialísticos de cada um e suas 
peculiaridades, bem como as formas como a trama se relaciona com a memória 
evocada pela narração e pelos personagens. A chave de leitura encontrada em 
comum nos dois romances foi a presença da figura do indígena brasileiro como 
objeto resgatado pela memória dos personagens principais. Ancorando-se no 
aporte teórico que inclui Antônio Cândido (2006), Michel Pollak (1989) e Maurice 
Halbwachs (1968), tudo isso pôde ser relacionado com a memória coletiva 
brasileira hegemônica como forma de situar os romances no panorama social 
contemporâneo vivido no Brasil. 

 
 
Palavras-chave: Literatura contemporânea; Literatura Brasileira; Memória; 

Indígenas. 

TITLE: Aspects of memorialistic narrative in the romances Nove Noites by 

Bernardo de Carvalho and Dias e Dias by Ana Miranda 

Abstract 

 

In this essay, aspects of memory as a plot device in awarded brazilian 
contemporary novels were analised, specifically those which received prizes 
between the years of 2001 – 2004. After curating all of the awarded novels from 
that time period (which were awarded the Jabuti, Fundação Biblioteca Nacional 
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and Oceanos prizes) and determining which ones had memorialistic aspects 
entwined within their plot, the corpus for this essay was achieved: Nove Noites e 
Dias e Dias, both published in 2002. The memorialistic aspects of each romance 
were then analised, taking into account their peculiarities, and the way the 
memory ingrained in the plot was evoked by the narration and the characters. 
The common point between the two novels was the presence of indigenous 
representation as na object redeemed by the characters’ memory. All of that 
could be related with the hegemonic brazilian colective memory, as a way to 
situate the romances on the current social situation of Brazil. 

 
 
Keywords: Contemporary literature;Brazilian literature;Memory;Indigenous 

people 
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TÍTULO: GESTÃO DE PESSOAS E TURISMO: MAPEAMENTO DA 

LITERATURA INTERNACIONAL 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo é realizar um mapeamento da literatura internacional 
sobre gestão de pessoas e turismo. De cunho teórico, qualitativo e bibliográfico, 
por meio da plataforma Web of Science realizou-se um levantamento de 242 
artigos sobre gestão de pessoas e turismo em âmbito internacional, os dados 
foram categorizados e analisados pelo Programa Microsoft Excel 2016. Os 
resultados apresentam que é crescente o interesse pela pesquisa sobre gestão 
de pessoas e turismo, possuindo uma maior expressividade as pesquisas de 
natureza empírica, com abordagem quantitativa, de abrangência local e que na 
coleta de dados são aplicados questionários in loco nos empreendimentos 
analisados. Salienta-se que os resultados apresentados ainda são preliminares, 
uma vez que a pesquisa ainda requer de análise quantitativa, no entanto, já é 
possível obter um parâmetro satisfatório acerca do estado da arte sobre gestão 
de pessoas e turismo. 

 
 
Palavras-chave: Gestão estratégica de pessoas. Turismo. Hospitalidade. Hotel 

TITLE: PEOPLE MANAGEMENT AND TOURISM: MAPPING THE 

INTERNATIONAL LITERATURE 

Abstract 

 

The purpose of this study is to map the international literature on people 
management and tourism. Theoretical, qualitative and bibliographic, through the 
Web of Science platform, a survey of 242 articles on people management and 
tourism at an international level was carried out. The data were categorized and 
analyzed by the Microsoft Excel 2016 program. The results show that there is a 
growing interest in research on people management and tourism, with empirical 
research having a greater expressiveness, with a quantitative approach, of local 
scope and that in the collection of data, questionnaires are applied in loco in the 
analyzed enterprises. It should be noted that the results presented are still 
preliminary, since the research still requires quantitative analysis, however, it is 
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already possible to obtain a satisfactory parameter about the state of the art on 
people management and tourism. 

 
 
Keywords: Strategic people management. Tourism. Hospitality. Hotel 
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TÍTULO: RELATOS DE VIDA NO JORNALISMOUm esforço inicial de 

sistematização da fundamentação teórica sobre o tema 

Resumo 

Este trabalho busca compreender os conceitos acerca de relatos de vida e como 
essa narrativa é utilizada no Jornalismo e em outros saberes, visando a 
compreender como tais formatos ajudam a constituir gêneros jornalísticos. O 
método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, por meio da Revisão Integrativa. 
Percebe-se que o caminho ainda é longo e demanda aprofundamento. 
Conseguimos identificar que a história de vida pode ser tanto uma narrativa 
quanto uma metodologia. 
 
Palavras-chave: Relatos de Vida. Jornalismo. Revisão Integrativa. 

TITLE: LIFE STORIES IN JOURNALISMAn initial effort to systematize the 

theoretical background on the subject 

Abstract 

 

This work seeks to understand the concepts related to life stories and how this 
narrative is used in Journalism and other knowledge. We intend to comprehend 
how such formats help to constitute journalistic genres. The methodology used 
was bibliographic research, through the Integrative Review. It is clear that our 
journey are still long and requires further study. We were able to identify that the 
life story can be both a narrative and a methodology. 

 
 
Keywords: Life stories. Journalism. Integrative Review. 
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TÍTULO: COMUNICAÇÃO DURANTE ALIMENTAÇÃO: A INFLUÊNCIA DA 

IDENTIDADE SOCIAL DOS SAGUIS NA EMISSÃO DE CHAMADOS 

ALIMENTARES 

Resumo 

   A produção de chamados associados a alimentos em grupos de animais 
sociais pode garantir a sobrevivência e aptidão de um grupo. Dentre os primatas 
o comportamento cooperativo, por exemplo, o cuidado compartilhado de infantes 
entre os pais e ajudantes, é observado em humanos e calitriquídeos, e acarreta 
uma série de benefícios e custos. Para observar se existe algum mecanismo que 
possa reduzir os custos associados a esse sistema social, esse trabalho teve 
como objetivo verificar como e se os chamados alimentares mudam em função 
da qualidade do alimento e do status social e reprodutivo dos indivíduos. Assim, 
realizamos o estudo com dois grupos de saguis selvagens (Callithrix jacchus) na 
Floresta Nacional de Açu - ICMBio - RN, utilizando equipamento de gravação de 
imagem e som para registro experimental, que garantiram posterior análise de 
um total de 24 vídeos. Nossas hipóteses foram de que (1) a realização de 
chamadas e a (2) latência de início de vocalização sofreriam influência da 
qualidade do alimento e do status reprodutivo e social dos indivíduos. Embora 
essas hipóteses não tenham sido corroboradas, encontramos um dado 
interessante quanto a vocalização de saguis machos ajudantes e o tempo de 
início de latência, por isso sugerimos futuros estudos para maior compreensão 
ecológica e comportamental dessa espécie. 
 
Palavras-chave: Chamada associada a alimento; Saguis comuns; Reprodução 

cooperativa. 

TITLE: FOOD-CONTEXT COMMUNICATION:THE INFLUENCE OF SOCIAL 

IDENTITY AND RESOURCE QUALITY ON COMMON MARMOSET 

VOCALIZATIONS 

Abstract 

   The production of food associated calls in social animals can guarantee the 
fitness and survival of a group. Among primates, cooperative behavior, that is, 
the combined care of infants between parents and helpers, is observed in 
humans and callitrichids, and entails a series of benefits and costs. To observe if 
there is any mechanism to overcome the costs associated with this social system, 
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our aim was to verify if food associated calls changes in relation to the quality of 
the food and the social and reproductive status of individuals. Our hypothesis 
were that (1) making calls and (2) latency to start vocalizations would be 
influenced by food quality and reproductive status of ours. Thus, we used two 
groups of wild common marmosets (Callithrix jacchus). The study and its food-
context experiments took place at the National Forest of Açu - ICMBio - RN, using 
image and sound recording equipment for experimental recording that ensured a 
subsequent analysis of 24 videos. Although our hypothesis have not been 
confirmed, we found an interesting finding regarding the vocalization of male 
helpers and the elapsed time until the emission of the first call, therefore we 
suggest future studies to improve the understanding of socioecological gaps of 
this species. 
 
Keywords: Food-call; Common marmosets; Cooperative breading. 
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TÍTULO: O olhar de mulheres viajantes no Brasil oitocentista: o caso de Marie 

van Langendonck 

Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar o relato de viagem da escritora 
belga Marie Barbe Antoinette Rutgeerts van Langendonck intitulado Une colonie 
au Brésil escrito em 1862. Este trabalho está vinculado a um projeto de pesquisa 
mais amplo: O olhar de mulheres viajantes no Brasil oitocentista. Busca-se, dar 
a conhecer a obra da autora belga muito pouco conhecida em solo brasileiro e, 
em seguida, perceber como a autora-viajante traduziu a realidade brasileira, 
tendo como escopo teórico-metodológico os conceitos sobre os culturemas 
(MOLINA, 2001) e também sobre os conceitos da tradução etnográfica 
(LAPLATINE, 1995), da imagologia (PAGEAUX, 2011) e dos livros de viagens 
de (LEITE, 1997) e de (FRANCO,2018). 

 
 
Palavras-chave: Mulheres viajantes. Culturemas. Tradução. Marie van 

Langendonck. 

TITLE: The view of traveling women in the 1800's Brazil: the case of Marie van 

Langendonck. 

Abstract 

 

This article aims to analyze the travel report of a Belgian writer Marie Barbe 
Antoinette Rutgeerts van Langendonck entitled Une colonie au Brésil written in 
1862. This work is linked to a broader research project: The look of women 
travelers in 19th century Brazi. The aim is to make the work of the Belgian author 
very little known on Brazilian soil, and then to understand how the traveling author 
translated the Brazilian reality, with the theoretical and methodological scope of 
concepts about culturemas (MOLINA, 2001) and also on the concepts of 
ethnographic translation (LAPLATINE, 1995), imagology (PAGEAUX, 2011) and 
travel books from (LEITE, 1997) and (FRANCO, 2018). 
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Keywords: Women travelers. Culturemas. Traduction. Marie van Langendonck 
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TÍTULO: Plano 3: Literatura brasileira contemporânea e memória, uma análise 

preliminar: os prêmios literários entre 2009-2012 

Resumo 

No intuito de refletir sobre a memória como dispositivo narrativo nos romances 
contemporâneos vencedores dos prêmios Jabuti, Fundação Biblioteca Nacional 
e Oceanos, entre os anos 2009-2012, este trabalho, vinculado a um projeto de 
análise da literatura brasileira, aprofunda-se na análise das obras Leite 
derramado (2009), de Chico Buarque e Se eu fechar os olhos agora (2010), de 
Edney Silvestre. Nas obras, buscamos investigar como a memória é 
representada, além de discutir sobre a memória do autoritarismo presente na 
literatura brasileira contemporânea e refletir sobre sua relação com a sociedade. 
Para tanto utilizamos como aporte teórico Halbwachs (1990), Pollak (1992) e 
Candido (1965). Assim, analisando a construção dos romances, entendemos a 
literatura como lugar de memória e manifestação do real por meio da ficção, 
relacionando a memória individual e coletiva. 
 
Palavras-chave: Memória. Autoritarismo. Sociedade brasileira. Literatura 

contemporânea 

TITLE: VIEW OF THE PRESENT: MEMORY AND AUTHORITARIANISM IN 

CONTEMPORARY BRAZILIAN LITERATURE. 

Abstract 

In order to reflect about the memory as a narrative device in contemporary novels 
that won the Jabuti, Fundação Biblioteca Nacional and Oceanos awards, 
between 2009-2012, this work, linked to a project of analysis of Brazilian 
literature, deepens into the analysis of works Leite Derramado (2009), by Chico 
Buarque and Se Eu Fechar Os Olhos Agora (2010), by Edney Silvestre. In the 
works, we seek to investigate how memory is represented, in addition to 
discussing about the memory of authoritarianism presente in contemporary 
Brazilian literature and reflecting about its relationship with the society. For this 
purpose, we used Halbwachs (1990), Pollak (1992) and Candido (1965) as a 
theoretical contribution. Thus, analyzing the construction of the novels, we 
understand literature as a place of memory and manifestation of real through 
fiction, relating individual and collective memory. 
 
Keywords: Memory. Authoritarianism. Brazilian society. Contemporary literature. 
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TÍTULO: Encontrabilidade da informação na perspectiva dos documentos da 

Comissão da Verdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Durante os anos de 1964 até 1985 o Brasil passou por uma ditadura militar na 
qual inúmeras pessoas foram vítimas de torturas, perseguições e mortes. Nesse 
período foram criados aparatos repressivos, destacando-se o Decreto 477 e o 
Ato Institucional Nº5. Esses aparatos visavam cercear os direitos de liberdade 
dos cidadãos e isso resultou no fortalecimento da atuação repressiva. No 
entanto, no ano de 1985 a ditadura militar teve fim, mas os crimes ficaram 
impunes, e as memórias das vítimas foram sendo esquecidas. Após um longo 
período de negligência histórica, o Estado passou a investigar os vários casos 
de violações de direitos humanos por meio da Comissão Nacional da Verdade. 
Em consonância foram criadas outras comissões, destacando-se aqui a atuação 
da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CV-
UFRN). A CV-UFRN realizou um trabalho de busca e localização de inúmeros 
documentos que compõe um acervo relevante para a preservação da 
historiografia do Rio Grande do Norte, na medida em que trouxe à tona inúmeras 
violações ocorridas no âmbito da UFRN durante a ditadura. No entanto, após a 
finalização dos trabalhos da Comissão, os documentos coletados e produzidos 
pela CV-UFRN desencadearam um novo desafio tendo em vista a necessidade 
de possibilitar a sua encontrabilidade, seja por meio de ambientes digitais ou 
analógicos. Diante disso, buscou-se investigar como se dá o acesso e 
encontrabilidade desses documentos. 
 
Palavras-chave: Ditadura militar no Brasil. CV-UFRN. Encontrabilidade da 

Informação. 

TITLE: Findability of information from the perspective of the documents of the 

Truth Commission of the Federal University of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

During the years 1964 to 1985 Brazil went through a military dictatorship in which 
countless people were victims of torture, persecution and death. In this period, 
repressive apparatus was created, with Decree 477 and Institutional Act Nº5 
standing out. These apparatuses were intended to curtail citizens' rights to 
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freedom and this resulted in the strengthening of repressive action. However, in 
1985 the military dictatorship ended, but the crimes went unpunished, and the 
victims' memories were forgotten. After a long period of historical neglect, the 
State began to investigate the various cases of human rights violations through 
the National Truth Commission. In line with this, other commissions were created, 
highlighting here the performance of the Truth Commission of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (CV-UFRN). CV-UFRN carried out a search 
and search for numerous documents that make up a collection relevant to the 
preservation of the historiography of Rio Grande do Norte, as it brought to light 
numerous violations that occurred within the scope of UFRN during the 
dictatorship. However, after completing the work of the Commission, the 
documents collected and produced by CV-UFRN triggered a new challenge in 
view of the need to make it possible to find, either through digital or analog 
environments. Therefore, we sought to investigate how these documents are 
accessed and found. 

 
 
Keywords: Military dictatorship in Brazil. CV-UFRN. Findability of Information. 
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TÍTULO: Desenvolvimento turístico em pequenas cidades do território potiguar 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo avaliar os aspectos relacionados ao turismo e ao 
desenvolvimento regional nas pequenas cidades do Seridó Potiguar que 
compõem o Mapa do Turismo Brasileiro (2019-2021) e integram o Conselho de 
Turismo do Polo Seridó (Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Florânia, 
Jucurutu, Lagoa Nova, Serra Negra do Norte, Jardim do Seridó e São João do 
Sabugi). A metodologia foi desenvolvida a partir de análise de natureza 
qualiquanti dos dados coletados por meio de aplicação de formulários nos órgãos 
publico e privado. Para tanto, foi realizada pesquisa documental com consulta a 
textos oficiais dos governos Federal, Estadual e Municipais como relatórios 
técnicos, projetos e ações institucionais relacionados ao desenvolvimento do 
turismo; pesquisas bibliográficas de autores que auxiliaram na interpretação e 
fundamentação teórica; e visitas in loco para observação e coleta de dados para 
análises e interpretação das realidades estudadas. Portanto, o estudo busca 
elucidar questões pertinentes à natureza e ao conteúdo do desenvolvimento 
regional da região em análise, os efeitos pragmáticos das políticas adotadas, o 
direcionamento e emprego dos recursos públicos e as implicações do turismo no 
contexto regional. O turismo está se desenvolvendo de forma lenta e gradual nas 
pequenas cidades do Seridó Potiguar, haja vista as dificuldades encontradas, 
como a seca na região e a ausência de planejamento associada entre poder 
público, iniciativa privada e comunidade local. 
 
Palavras-chave: Turismo. Desenvolvimento regional. Pequenas cidades. Seridó 

Potiguar. 

TITLE: Tourism and regional development in small towns in the Seridó of Rio 

Grande do Norte 

Abstract 

The research aims to evaluate aspects related to tourism and regional 
development in the small towns of Seridó Potiguar that make up the Brazilian 
Tourism Map (2019-2021) and are part of the Tourism Board of Polo Seridó 
(Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Florânia, Jucurutu, Lagoa Nova, Serra 
Negra do Norte, Jardim do Seridó and São João do Sabugi). The methodology 
was developed from a qualiquanti analysis of the data collected through the 
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application of forms in Organs public and private bodies. To this end, 
documentary research was carried out with consultation of official texts from the 
Federal, State and Municipal governments such as technical reports, projects 
and institutional actions related to the development of tourism; bibliographic 
searches by authors who helped in the interpretation and theoretical foundation; 
and on-site visits for observation and data collection for analysis and 
interpretation of the studied realities. Therefore, the study seeks to elucidate 
issues pertinent to the nature and content of regional development in the region 
under analysis, the pragmatic effects of the policies adopted, the direction and 
use of public resources and the implications of tourism in the regional context. 
Tourism is developing slowly and gradually in the small towns of Seridó Potiguar, 
given the difficulties encountered, such as drought in the region and the lack of 
associated planning between public authorities, private initiative and the local 
community. 
 
Keywords: Tourism. Regional development. Small cities. Seridó Potiguar. 
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TÍTULO: Combinação de bases de dados para o estudo das desigualdades em 

trabalho remunerado e não remunerado no Brasil 

Resumo 

 

  O presente relatório refere-se ao projeto de pesquisa sobre os diferenciais 
socioeconômicos na produção, consumo e transferência de trabalho doméstico 
não remunerado, utilizando como base de dados para o estudo, pesquisas do 
uso de tempo de países latino-americanos que possuem características 
semelhantes ao Brasil. O plano de trabalho consiste na combinação de bases de 
dados tendo como referência de pesquisa o ENUT (Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo) da Colômbia e do Peru. O relatório apresenta o resultado parcial 
desse estudo tendo em vista a continuidade desta pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Trabalho doméstico não remunerado; uso do tempo; afazeres 

domésticos. 

TITLE: Combination of databases for the study of inequalities in paid and unpaid 

work in Brazil. 

Abstract 

 

  This report referes to the research Project on socioeconomic differentials in the 
productions, consumption and transfer of unpaid domestic work, using as a 
database for the study, research on the time use of Latin American countries that 
have characteristics similar to Brazil. The work plan consists of the combination 
of databases using as research reference the ENUT (Encuesta Nacional de Uso 
del Tiempo) from Comlombia and Peru. The report presents the partial result of 
this study in view of the continuity of this research. 

 
 
Keywords: Unpaid domestic work; use of time; household duties. 
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TÍTULO: Resultados do plantão psicológico: realização e análise das entrevistas 

depois do atendimento 

Resumo 

Este trabalho, intitulado “Resultados do plantão psicológico: realização e análise 
das entrevistas depois do atendimento”, faz parte do projeto de pesquisa “Cuidar 
da existência: plantão psicológico no Sepa/Facisa/UFRN”, que tem buscado 
compreender como o plantão psicológico no Serviço Escola de Psicologia 
Aplicada (SEPA), na cidade de Santa Cruz-RN, contribui para a saúde mental 
das pessoas que procuram essa forma de acolhimento no momento de 
sofrimento. Dessa forma, a pesquisa tem por objetivo capacitar de forma teórica 
e metodológica, os estudantes para a realização de entrevistas e como analisá-
las a partir da fenomenologia-existencial. No que tange os resultados, a 
compreensão e interpretação dos discursos dos participantes serão realizados 
em 04 etapas: 1) afetação pelo discurso ouvido; 2) transcrição das entrevistas; 
3) identificação de temas nas falas das participantes; 4) diálogo entre as 
reflexões feitas e a literatura. 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Plantão psicológico, Fenomenologia-

existencial, Anális 

TITLE: Results of psychological duty: conducting and analyzing interviews after 

attending 

Abstract 

This work, entitled “Results of the psychological duty: conducting and analyzing 
the interviews after the service”, is part of the research project “Caring for 
existence: psychological duty at Sepa / Facisa / UFRN”, which has sought to 
understand how the psychological duty in the Service School of Applied 
Psychology (SEPA), in the city of Santa Cruz-RN, contributes to the mental health 
of people who seek this form of reception in times of suffering. Thus, the research 
aims to train students in a theoretical and methodological way to conduct 
interviews and how to analyze them based on existential phenomenology. 
Regarding the results, the understanding and interpretation of the participants' 
speeches will be carried out in four stages: 1) affectation by the speech heard; 2) 
transcription of the interviews; 3) identification of themes in the participants' 
statements; 4) dialogue between the reflections made and the literature. 
 
Keywords: Psychological duty, Existential Phenomenology, Interview analysis. 
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TÍTULO: Percepção de gestores escolares sobre educação e diversidade 

Resumo 

A Educação para a diversidade é um exercício fundamental de uma sociedade 
democrática e plural. Diante disso, o presente trabalho, que tem caráter 
qualitativo, tem como temática principal a relação entre educação e diversidade 
e a percepção de gestores escolares da rede básica de ensino sobre a temática. 
Desse modo, nos dedicamos a conhecer diferentes aspectos da diversidade na 
escola como: educação ambiental, pluralidade cultural, educação inclusiva, 
bullying, sexualidade na escola, drogas e violência no contexto escolar. Em vista 
disso entrevistamos vinte gestores de diferentes escolas públicas do município 
de Natal/RN. A luz da literatura e análise de conteúdo de Bardin (1977) 
analisamos os dados construídos. Identificamos que as discussões sobre a 
temática possuem complexidades e riquezas e em meio aos desafios há espaços 
para novas metodologias e intervenções criativas. 
 
Palavras-chave: Educação. Diversidade. Inclusão. Gestão Escolar. 

TITLE: Perception of school managers on education and diversity 

Abstract 

Education for diversity is a fundamental exercise in a democratic and plural 
society. In view of this, the present work, which has a qualitative character, has 
as main theme the relationship between education and diversity and the 
perception of school administrators of the basic education network on the theme. 
In this way, we are dedicated to learning about different aspects of diversity at 
school, such as: environmental education, cultural plurality, inclusive education, 
bullying, sexuality at school, drugs and violence in the school context. In view of 
this, we interviewed twenty managers from different public schools in the city of 
Natal / RN. In the light of Bardin's literature and content analysis (1977), we 
analyzed the constructed data. We identified that the discussions on the theme 
have complexities and riches and amid the challenges there are spaces for new 
methodologies and creative interventions. 
 
Keywords: Education. Diversity. Inclusion. School management 
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TÍTULO: A sistematização teórica na produção do conhecimento dos 

graduandos de Serviço Social da UFRN: redesenhar as tendências 

conservadoras para discutir e superar 

Resumo 

O presente relatório tem como objetivos apresentar uma síntese das atividades 
desenvolvidas na Iniciação Científica e, também, indicar alguns dos resultados 
encontrados nas análises das sistematizações teóricas e produção do 
conhecimento no âmbito da graduação de Serviço Social da UFRN, no período 
de 2019.2 a 2020.1. Visa, não apenas exibir dados quantitativos, mas, também, 
debater as tendências teóricas encontradas e utilizadas nas produções das 
graduandas e dos graduandos é seu mote central. 
 
Palavras-chave: Fundamentos do serviço Social, Sistematização Teórica, 

Fundamentos 

TITLE: THEORETICAL SYSTEMATIZATION IN THE PRODUCTION OF 

KNOWLEDGE OF UFRN'S SOCIAL WORK GRADUATES: redesigning 

conservative trends to discuss and overcome 

Abstract 

 

The purpose of this report is to present a synthesis of the activities developed in 
Scientific Initiation and also to indicate some of the results found in the analysis 
of theoretical systematizations and knowledge production within the scope of 
UFRN's Social Work graduation, in the period from 2019.2 to 2020.1. Not only 
displaying quantitative data, but also debating the theoretical trends found and 
used in the production of undergraduate and graduate students is its central 
motto. 

 
 
Keywords: Fundamentals of Social Work. Theoretical Systematization. 

Fundamentals 
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TÍTULO: Mediações de leitura: a formação leitora do estudante da Escola 

Agrícola de Jundiaí 

Resumo 

RESUMO É fulcral pontuar que a leitura nos permite descobrir, compreender e 
aprender novas vivências e ideias. Diante disso, torna-se claro a importância da 
participação da escola na formação literária dos alunos. Nosso propósito dentro 
da bolsa “a formação leitora e literária do estudante da escola agrícola de 
Jundiaí” era formar um grupo de leitura com encontros presenciais que, 
primordialmente, visava à expansão de ideias e do conhecimento, por meio de 
debates e diálogos, entendendo que leitura dinâmica e descontraída pode ser 
uma das melhores formas de adquirir informações. Os debates eram tanto a 
partir de textos de autores já conhecidos quanto de textos de autores da escola, 
o que foi incrível pois tínhamos um contato mais direto com as pessoas que 
estavam ali. Tendo em vista o cenário pandêmico de 2020, não foi possível a 
realização de encontros físicos. Entretanto, realizamos encontros virtuais com os 
mesmos objetivos. Além disso, tivemos reuniões teóricas apenas com as 
bolsistas e a professora orientadora sobre livros distintos sobre os quais 
conversávamos e tirávamos conclusões mútuas sobre temas como preconceito 
linguístico e acesso à leitura. 
 
Palavras-chave: Palavras-Chave: Escrita autoral, Formação Literária; Grupo de 

leitura. 

TITLE: Title: THE READING AND LITERARY TRAINING OF THE JUNDIAÍ 

AGRICULTURAL SCHOOL STUDENT 

Abstract 

Abstract It is crucial to point out that reading allows us to discover, understand 
and learn new experiences and ideas. Given this, it becomes clear the 
importance of school participation in the literary formation of students. Our 
purpose within the scholarship “the reading and literary training of the student at 
the agricultural school of Jundiaí” was to form a reading group with face-to-face 
meetings that, primarily, aimed at expanding ideas and knowledge, through 
debates and dialogues, understanding that, dynamic and relaxed reading can be 
one of the best ways to acquire information. The debates were so much about 
texts by well-known authors or texts by authors from the school, which was 
incredible because we had a more direct contact with the people who were there. 
In view of the 2020 pandemic scenario, physical encounters were not possible. 
However, we hold virtual meetings with the same goals. In addition, we had 
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meetings only with scholarship holders about different books from which we 
talked about them and drew mutual conclusions on topics such as linguistic 
prejudice and access to reading. 
 
Keywords: Keywords: Ideas; Literary Formation; Reading group 
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TÍTULO: O NARRADOR EM “OS BRUTOS”, DE JOSÉ BEZERRA GOMES 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre o tipo de narrador 
presente no livro Os Brutos (1938), de José Bezerra Gomes. Para tanto, 
fundamentamo-nos nos estudos de Gérard Genette (2017), no que diz respeito 
às definições dos tipos de narradores encontrados na literatura, e nos de Bakthin 
(2003), que discute sobre os tipos de narradores presentes em um romance. Isto, 
além dos estudos de Philippe Lejeune em O pacto autobiográfico (2008), no qual 
o autor argumenta, dentre outros assuntos, as características de um romance 
autobiográfico. Portanto, nossa hipótese é que a obra em questão apresenta dois 
tipos principais de narradores, os quais denominamos, de acordo com Bakhtin, 
autor primário e secundário. O autor secundário é uma criação do primeiro autor, 
que, por sua vez, foi criado pelo ato da leitura. Assim, isso permite que o narrador 
mude livremente, sem que, às vezes, o leitor perceba qual voz está falando no 
momento. Por fim, nossa hipótese também é de que há características 
autobiográficas no livro, caracterizados pelas vivências do próprio autor que se 
assemelham com personagens e situações citadas. 

 
 
Palavras-chave: Narrador. Os Brutos. Romance Brasileiro. Teoria da Literatura. 

TITLE: THE NARRATOR OF "OS BRUTOS", BY JOSÉ BEZERRA GOMES 

Abstract 

 

The present work aims to discuss the type of narrator present in the novel Os 
Brutos (1938), by José Bezerra Gomes. To this end, we are based on Genette 
(2017), with regard to the definitions of the types of narrators found in literature, 
and on Bakthin (2003), who discusses the types of narrators present in a novel. 
This, in addition to Philippe Lejeune’s O pacto autobiográfico (2008), in which the 
author argues, among other subjects, the characteristics of an autobiographical 
novel. Therefore, our hypothesis is that Gomes’ novel presents two main types 
of narrators, which we call, according to Bakhtin, primary and secondary authors. 
The secondary author is a creation of the first author, who, in turn, is created by 
the act of reading. Thus, this allows the narrator to change freely, without a clear 
definiton on which voice is currently speaking. Finally, our hypothesis is also that 
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there are autobiographical characteristics in the novel, characterized by the 
author's own experiences that resemble the characters and situations mentioned. 

 
 
Keywords: Narrator. Os Brutos. Brazilian Novel. Literary Theory, 
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TÍTULO: Dança Conceitual: O Complexo Memético Brasileiro em realizações de 

Cristian Duarte, Gustavo Círiaco, Marcela Levi e Marta Soares 

Resumo 

Este estudo intenta realizar uma primeira prospecção ao universo da produção 
cênica em dança nomeada como Dança Conceitual, circunscrito ao que se 
visibiliza nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a partir dos anos 2000. 
Nele, a moldagem se dá com elementos como a presença da fala cênica, a 
recusa da noção corrente de passo e de coreografia, da recusa da associação 
da dança como o lugar stricto sensu da mobilidade, entre outros temas 
formadores para outro entendimento ao corpo que dança. O estudo quer mapear 
tais constituintes presentes na produção em dança que possam ser 
denominados em dança conceitual em trabalhos de Cristian Duarte (SP), 
Gustavo Círiaco (RJ), Marcela Levi (RJ) e Marta Soares (SP). Portanto, produzir 
materialidade crítica em dança à luz da Teoria da Memética e dissertar sobre 
quais Unidades Culturais, os Memes, da Dança Conceitual estão presentes em 
determinada dança contemporânea brasileira. 
 
Palavras-chave: Dança Conceitual , Teoria da memética , Dança Brasileira 

TITLE: Dança Conceitual: O Complexo Memético Brasileiro em realizações de 

Cristian Duarte, Gustavo Círiaco, Marcela Levi e Marta Soares 

Abstract 

This study intends to make a first perspective of the universe of scenic production 
in dance called Conceptual Dance, circumscribed to what is visible in the cities 
of São Paulo and Rio de Janeiro, since the 2000s. In it, the molding takes place 
with elements such as the presence of speech scenic, refusal of the current 
notion of step and choreography, refusal of the association of dance as a place 
of stricto sensu mobility, among other training themes for another understanding 
of the dancing body. The study intends to map the constituents present in the 
dance production that can be called conceptual dance in the works of Cristian 
Duarte (SP), Gustavo Círiaco (RJ), Marcela Levi (RJ) and Marta Soares (SP). 
Therefore, producing critical materiality in dance in the light of the Theory of 
Memetics and talking about which Cultural Units, Memes, of Conceptual Dance 
are present in a certain contemporary Brazilian dance. 
 
Keywords: Conceptual Dance, Memetics theory, Brazilian Dance 
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TÍTULO: Instanciações da construção transitiva em dados orais: o que revela a 

semântica dos verbos? 

Resumo 

Este estudo faz parte da investigação sobre a construção transitiva, focalizando 
os tipos semânticos de verbos que podem e estão fundidos em ocorrências 
(tokens) dessa construção. A CT, no polo da forma, apresenta configuração 
sintática que se caracteriza por dois argumentos (Sintagmas Nominais) em torno 
de um verbo, correspondendo às relações gramaticais de sujeito e de objeto 
direto. No polo da função, essa configuração está diretamente relacionada a um 
significado geral que envolve “alguém agir intencionalmente a fim de causar uma 
mudança numa entidade paciente”. A partir desse sentido, o falante estende o 
arranjo sintático SN V SN dessa construção para referir outros tipos de eventos 
que se afastam do significado geral a ela associado, isto é, a forma é pareada 
com sentidos diversos. A investigação dos tipos semânticos de verbos que 
podem se alinhar à construção transitiva visa colaborar na compreensão do 
fenômeno de chunking. Sendo a construção transitiva produtiva, pode licenciar 
usos mais idiomáticos, ou seja, um token dessa construção, como "João tomou 
a água de coco", a partir de sua alta frequência, permite que outras ocorrências, 
sejam interpretados como uma única unidade seja associada a essa construção. 
Para tanto, esta pesquisa é sustentada com base nos conceitos teóricos e 
metodológicos da Linguística Funcional Centrada no Uso, (ou Usage-based 
Linguistics na literatura inglesa), conforme Martelotta (2011), Bybee (2010) e 
Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013). 
 
Palavras-chave: Funcionalismo; Construção Transitiva; Verbos. 

TITLE: Instances of transitive construction in oral data: what does the semantics 

of verbs reveal? 

Abstract 

 

This study is part of the investigation on the transitive construction, focusing on 
the semantic types of verbs that can be merged into tokens of that construction. 
The CT, at form pole, presents a syntactic configuration that is characterized by 
two arguments (Nominal Phrases) around a verb, which correspond to the 
grammatical relations of subject and direct object. At the function pole, this 
configuration is directly related to a general meaning that involves "someone 
acting intentionally in order to cause a change in a patient entity". From this 
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sense, the speaker extends the syntactic arrangement SN V SN of the 
construction to refer to other types of events that depart from the general meaning 
associated with it, that is, the form is paired with different meanings. The 
investigation of the semantic types of verbs that can be aligned with the transitive 
construction aims to collaborate in the understanding of the chunking 
phenomenon. . Since the transitive construction is productive, it can license more 
idiomatic uses, that is, a token of that construction, as "João tomou a água de 
coco", from its high frequency, allows other occurrences, interpreted as a single 
unit and be associated with this construction For this, the research is based on 
the theoretical and methodological concepts of or Usage-based Linguistics, 
according to Martelotta (2011), Bybee (2010), Furtado da Cunha, Bispo e Silva 
(2013). 

 
 
Keywords: Functionalism; Transitive Construction; Verbs 
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TÍTULO: Saí do NEI...E agora? Uma reflexão sobre as crianças egressas do NEI 

em outros espaços educativos 

Resumo 

A saída das crianças do NEI é cercada por uma série de dúvidas, expectativas 
e mitos, gerados principalmente pelos princípios filosóficos e a metodologia 
desenvolvida pela instituição, cujos encaminhamentos diferem em parte de 
outras escolas da cidade. Essa discussão é pauta constante nas reuniões de 
professores e, também, em rodas de conversa com as famílias, que demonstram 
insegurança quanto ao trabalho pedagógico de caráter inovador empreendido, 
principalmente na esfera do Ensino Fundamental. Por esta razão, compreender 
o que ocorre com as crianças egressas do NEI se tornou essencial, para que 
possamos avaliar a eficácia do projeto educativo desenvolvido, assim como para 
tranquilizar as famílias sobre o modo como pensamos a educação da Infância. 
Dessa forma, foi aplicado um questionário online com as famílias e as crianças 
egressas das turmas selecionadas, resultando em vários pontos de discussão. 
Entretanto, devido ao espaço limitado, nesse relatório apenas serão explorados 
elementos referentes a adaptação, concepção metodológica, convivência e 
inclusão. Apesar de iniciais, os resultados obtidos já desenpenham um papel 
importante nas discussões propostas pela instituição. 
 
Palavras-chave: Tema de Pesquisa; Ensino Fundamental; Prática pedagógica. 

TITLE: I LEFT THE NEI... WHAT'S NEXT? A REFLECTION ON CHILDREN 

DISCHARGED FROM THE NEI IN OTHER EDUCATIONAL SPACES 

Abstract 

The children's departure from the NIS is surrounded by a series of doubts, 
expectations and myths, generated mainly by philosophical principles and the 
methodology developed by the institution, whose referrals differ in part from other 
schools in the city. This discussion is a constant agenda in teacher meetings and 
also in conversation with families,that demonstrate insecurity about the 
pedagogical work of an innovative character undertaken, especially in the sphere 
of Elementary School. For this reason, understanding what happens to children 
discharged from the NIS has become essential,so that we can evaluate the 
effectiveness of the educational project developed, as well as to reassure families 
about how we think about childhood education. Thus, an online questionnaire 
was applied with the families and children discharged from the selected 
classes,resulting in talking points. However, due to the limited space, in this report 
only elements related to adaptation, methodological conception, coexistence and 
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inclusion will be explored.Although initial, the results obtained already play an 
important role in the discussions proposed by the institution. 
 
Keywords: Research Theme; Elementary School; Pedagogical practice. 
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TÍTULO: OS VERBOS DE CAUSALIDADE IMPLÍCITA NO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

Resumo 

 

Nesse trabalho procuramos construir, de forma experimental, um corpus no PB 
com verbos de causalidade implícita. A causalidade implícita verbal faz parte dos 
estudos de processamento anafórico da linguagem, em que buscamos, 
especificamente, compreender como os falantes de uma determinada língua 
retomam um elemento. Esse estabelecimento de referência geralmente ocorre 
com relação ao elemento que está mais evidente no discurso. No caso dos 
verbos de causalidade implícita, esse elemento vai ser a causa para a qual o 
verbo possui inclinação, e essa causa pode estar no sujeito (NP1) ou no objeto 
(NP2). No exemplo: “Sara admirava Eduardo porque... ele era espontâneo.”, o 
verbo “admirar” possui causalidade implícita cujo viés é de NP2 (Eduardo), já 
que é nele que está a causa. Para construir um corpus com verbos desse naipe, 
realizamos um experimento off-line de complementação de sentenças como a 
do exemplo acima. Em nossos resultados, reunimos mais de 40 verbos de 
causalidade implícita tanto de viés NP1 quanto NP2 para serem usados em 
experimentos futuros. 

 
 
Palavras-chave: Processamento; Causalidade implícita; Verbo; Português 

brasileiro 

TITLE: THE VERBS OF IMPLICITY CAUSALITY IN BRASILIAN PORTUGUESE 

Abstract 

 

In this paper, we try to build, in an experimental way, a corpus in PB with verbs 
of implicit causality. Verbal implicit causality is part of anaphoric language 
processing studies, in which we specifically seek to understand how speakers of 
a particular language take up an element. This reference establishment generally 
occurs with respect to the element that is most evident in the speech. In the case 
of implicit causality verbs, this element will be the cause for which the verb has 
an inclination, and this cause can be in the subject (NP1) or in the object (NP2). 
In the example: “Sara admired Eduardo because ... he was spontaneous.”, the 
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verb “admire” has implicit causality whose bias is NP2 (Eduardo), because it is 
the cause. To make a corpus with verbs of this suit, we conducted an offline 
experiment to complement sentences like the one in the example above. In our 
results, we gathered more than 40 verbs of implicit causality of both NP1 and 
NP2 bias to be used in future experiments. 

 
 
Keywords: Processing; Implicit causality; Verb; Brazilian portuguese 
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TÍTULO: Elaboração conceitual dos avanços da pesquisa na ética jornalística e 

análise do discurso em blogs do RN 

Resumo 

O presente trabalho "Fafá Zuada: a representação social de Fátima Bezerra no 
blog de Gustavo Negreiros" tem como referencial teórico-metodológico a Análise 
do Discurso, abordando as representações sociais a partir da perspectiva de 
Moscovici (2007). O corpus selecionado foram 44 posts publicados pelo blog de 
Gustavo Negreiros em que Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do 
Norte, foi referida em datas relacionadas com as eleições gerais de 2018 e com 
os primeiros dias de governo, entre 3 de agosto de 2018 e 12 de março de 2019. 
O resultado aponta uma representação social de Fátima Bezerra no blog como 
uma administradora irresponsável e autoritária, além de reforçar padrões 
misóginos acerca de estereótipos físicos e comportamentais da governadora. 
 
Palavras-chave: Discursos Jornalísticos. Representação Social. Análise do 

Discurso. 

TITLE: Conceptual elaboration of advances in the reseach of Ethics and 

Discourse Analysis in blogs from Rio Grande do Norte 

Abstract 

This paper "Fafá Zuada: the social representation of Fátima Bezerra on the blog 
of Gustavo Negreiros" has as theoretical-methodological framework the 
Discourse Analysis, approaching the social representations from the perspective 
of Moscovici (2007). The corpus selected were 44 posts published by Gustavo 
Negreiros’s blog in which Fátima Bezerra, governor of Rio Grande do Norte, was 
referred to on dates related to the 2018 general election and the first days of 
government, between August 3, 2018 and March 12, 2019. The result points to a 
social representation of Fátima Bezerra on the blog as an irresponsible and 
authoritarian manager, as well as reinforcing misogynist standards about the 
governor’s physical and behavioral stereotypes. 
 
Keywords: Journalistic Discourses. Social Representation. Discourse Analysis. 
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TÍTULO: Do rural ao urbano: conflitos territoriais em áreas periurbanas e rurais 

sob a perspectiva teórico-conceitual de Henri Lefebvre 

Resumo 

 

O trabalho de pesquisa “Do rural ao urbano: análise da contribuição teórico-
conceitual de Henri Lefebvre na articulação da teoria e da práxis aplicadas aos 
territórios periurbanos e rurais atuais” refere-se à vertente das áreas rurais e 
periurbanas, vinculada ao projeto “Arquitetura e Urbanismo para além da 
dicotomia rural-urbana”. Este, sendo coordenado pela professora Amadja 
Borges, teve como objetivo contribuir com a socialização do conhecimento 
adquirido pelas atividades do presente e dos momentos do passado que 
expliquem a realidade vivida e estudada a partir de 1994, quando se forma o 
Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat (GERAH) a partir de 
discussões, análises críticas e leituras do seu referencial teórico, tendo como 
campo empírico os grupos quilombolas, assentamentos de MST e a relação 
campo-cidade na av. Moema Tinôco. Parte do método do Desenho do Possível, 
cuja principais referências são Henri Lefebvre e Paulo Freire, e o acumulado das 
experiências articuladas entre a pesquisa, ensino e a extensão, resultando em 
uma abordagem interdisciplinar na leitura socioespacial. Com duração de um 
ano (2019-2020), as suas atividades deram também suporte à conclusão do 
Trabalho Final de Graduação (TFG) desta pesquisadora no Quilombo Moita 
Verde, os estudos teóricos e empíricos desenvolvidos por todos os membros do 
Grupo que apresentaram sete trabalhos no XVIII ENANPUR, este relatório de 
pesquisa e o vídeo, enquanto sua obra. 

 
 
Palavras-chave: Henri Lefebvre; Áreas rurais e periurbanas; Método Desenho do 

Possível 

TITLE: From rural to urban: analysis of Henri Lefebvre's theoretical-conceptual 

contribution in the articulation of theory and praxis applied to current peri-urban 

and rural territories 

Abstract 

The research paper “From rural to urban: analysis of Henri Lefebvre's theoretical-
conceptual contribution in the articulation of theory and praxis applied to current 
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peri-urban and rural territories” refers to the subject of rural and peri-urban areas, 
linked to the project “Architecture and Urbanism beyond the rural-urban 
dichotomy.” The project, coordinated by Professor Amadja Borges, aimed to 
contribute to the socialization of knowledge acquired through the activities of the 
present and of moments of the past that explain the reality lived and studied as 
of 1994, when the Agrarian Reform and Habitat Study Group (GERAH) was 
formed based on discussions, critical analyses, and readings of its theoretical 
framework, having as an empirical field the Quilombola groups, Landless 
Workers' Movement (MST) settlements and the country-city relationship in 
Moema Tinôco Av. It starts with the Design of Possible (Desenho do Possível) 
method, whose main references are Henri Lefebvre and Paulo Freire, and the 
accumulated experience articulated between research, teaching, and extension, 
resulting in an interdisciplinary approach in socio-spatial reading. Going on for 
one year (2019-2020), its activities also supported the conclusion of the 
Undergraduate Final Project (TFG) of this researcher in Quilombo Moita Verde, 
the theoretical and empirical studies developed by all members of the Group who 
presented seven papers in the 18th ENANPUR, this research report and the 
video, as an outcome. 
 
Keywords: Henri Lefebvre; Rural and peri-urban areas; Design of Possible 

Method 
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TÍTULO: Transparência nas Contratações Públicas: análise de municípios do 

Norte e Nordeste do Brasil 

Resumo 

 

Muito se fala sobre transparência pública, por isso pode-se ser encontrado 
diversos conceitos que abrangem o tema. Em uma dessas perspectivas, 
considera-se a transparência como sendo a divulgação das informações por 
parte dos governantes para o público. O estudo busca verificar qual o nível de 
transparência contratual dos municípios da região Norte e Nordeste do Brasil, 
por meio do Índice Institucional de Governo Aberto Municipal – IIGAM. Através 
de abordagens quantitativas e qualitativas e pesquisa descritiva e exploratória 
realizou-se um panorama comparativo entre as regiões. O estudo resultou em 
um maior índice de transparência na região Nordeste, entretanto, há municípios 
na região Norte onde a transparência também é positiva. 

 
 
Palavras-chave: Transparência. Compras Públicas. Contratações aberta. 

Região Norte. 

TITLE: Transparency in Public Hires: analysis of municipalities in the North and 

Northeast of Brazil 

Abstract 

 

Much is said about public transparency, so you can find several concepts that 
address the theme. In one of these perspectives, transparency is considered to 
be the disclosure of information by government officials to the public.The study 
seeks to verify the level of contractual transparency of municipalities in the North 
and Northeast regions of Brazil, through the Institutional Index of Municipal Open 
Government - IIGAM. Through quantitative and qualitative approaches and 
descriptive and exploratory research, a comparative panorama between regions 
was realized. The study resulted in a higher index of transparency in the 
Northeast, however, there are municipalities in the North where transparency is 
also positive. 
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TÍTULO: A produção intelectual em energia eólica: revisão sistemática com o 

protocolo PRISMA no Portal de Periódicos da CAPES 

Resumo 

Esta pesquisa se propõe a contribuir para o debate em torno de efeitos 
socioambientais da produção e distribuição de energia eólica à luz de evidências 
apontadas em pesquisas de pós-graduação stricto sensu no Rio Grande do 
Norte. Para atender os objetivos, utilizou-se o método descritivo uma vez que, o 
trajeto de sistematização de efeitos socioambientais partiu de buscas na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (BDTD/UFRN). Os resultados apontam que a intervenção e o 
investimento do Estado são defendidos, tanto pelo viés do aprimoramento da 
infraestrutura produtiva e da correção de desiquilíbrios regionais quanto pela 
necessidade de regulação econômica e ambiental, os custos da produção de 
energia eólica offshore são inferiores àqueles inerentes à produção de energia 
em terra em virtude da melhor performance do vento no mar, ainda é 
predominante um quadro de desconfiança, insegurança e incerteza quanto aos 
benefícios trazidos pelos investimentos em energia eólica e que existe uma 
necessidade de uma ressignificar o conceito de energia limpa. 
 
Palavras-chave: Energia eólica, efeitos socioambientais, energia limpa. 

TITLE: Intellectual production in wind energy: systematic review with the PRISMA 

protocol at the Digital Library of Theses and Dissertations of the Federal 

University of Rio Grande do Norte (BDTD / UFRN). 

Abstract 

This research aims to contribute to the debate around socioenvironmental effects 
of the production and distribution of wind energy in the light of evidence pointed 
out in stricto sensu postgraduate research in Rio Grande do Norte. To meet the 
objectives, the descriptive method was used since the path of systematization of 
socio-environmental effects started from searches in the Digital Library of Theses 
and Dissertations of the Federal University of Rio Grande do Norte (BDTD / 
UFRN). The results show that State intervention and investment are defended, 
both due to the improvement of the productive infrastructure and the correction 
of regional imbalances and the need for economic and environmental regulation, 
the costs of producing offshore wind energy are lower than those inherent to the 
energy production on land due to the better performance of the wind at sea, there 
is still a predominance of mistrust, insecurity and uncertainty regarding the 
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benefits brought by investments in wind energy and that there is a need to 
reframe the concept of clean energy. 
 
Keywords: Wind energy, socio-environmental effects, clean energy. 
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TÍTULO: Programa de Formação e Mobilização Social Para a Convivência com 

o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) no Rio Grande Do Norte. 

Resumo 

 

O semiárido é uma região definida pelo seu clima seco e pela baixa incidência 
de chuvas ao longo do ano, essas características naturais têm sido escolhidas 
como as maiores causadoras das condições de pobreza da população sertaneja. 
Com isso, foram criadas políticas de combate a seca e de modernização 
conservadora pautadas na tentativa de transformar o ambiente semiárido em 
algo que ele não é, acarretando, em grande parte, em esforços frustrados e em 
olhares distorcidos sobre soluções falaciosas que não consideram as 
complexidades ecológicas e socioeconômicas. Em decorrência da frustração 
dessas políticas e da continuidade das calamidades nos períodos de longas 
estiagem, surge 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 de uma 
perspectiva de que é possível a convivência com o semiárido. Uma dessas 
iniciativas é o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), que é objeto de estudo 
do presente relatório que pretende avaliar se a política em questão produz efeitos 
satisfatórios na redução de vulnerabilidades sociais e ambientais no semiárido 
potiguar. A partir do estudo bibliográfico e documental foi possível identificar 
alguns fatores condicionantes de progressos, limites e desafios na implantação 
do Programa. 

 
 
Palavras-chave: Semiárido Potiguar; P1MC; Vulnerabilidade Socioambiental. 

TITLE: Formation and Social Mobilization Program for Living with the Semiarid 

Region: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) in Rio Grande Do Norte. 

Abstract 

 

The semiarid region is defined by its dry climate and the low incidence of rainfall 
throughout the year, these natural characteristics have been chosen as the main 
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cause of the poverty conditions of the hinterland population. As a result, policies 
to combat drought and conservative modernization were created, in an attempt 
to transform the semi-arid environment into something it is not, resulting, in large 
part, in frustrated efforts and distorted views on fallacious solutions that do not 
consider their ecological and socioeconomic complexities. As a result of the 
frustration of these policies and the continuity of calamities in periods of long 
drought, the political performance of new social actors emerged who started to 
defend alternatives based on the sustainability of development, disputing the 
processes of formulation of public policies from a perspective of that it is possible 
to live with the semiarid region. One of these initiatives is the Programa Um 
Milhão de Cisternas (P1MC), which is the subject of study in this report, which 
aims to assess whether the policy in question has satisfactory effects in reducing 
social and environmental vulnerabilities in the semiarid region of Rio Grande do 
Norte. From the bibliographic and documentary study, it was possible to identify 
some factors that conditioned progress, limits and challenges in the 
implementation of the Program. 

 
 
Keywords: Potiguar semiarid; P1MC; Socio-environmental vulnerability. 
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TÍTULO: Ferramentas de tecnologias de turismo inteligente utilizadas no destino 

Natal/RN 

Resumo 

A dinâmica do setor turístico tem absorvido as Tecnologias de Informação e 
Comunicação como suporte para ações voltadas tanto para sua modernização, 
como para a diversificação das atividades e também de assistência aos usuários, 
que tem vivido atualmente novas formas de interação com os Destinos 
Turísticos. O estudo apresenta quais as ferramentas de turismo inteligente são 
disponibilizadas em Natal/RN, e como se tem desenvolvido a relação entre os 
visitantes e as tecnologias nesse destino. A metodologia da pesquisa é baseada 
numa abordagem qualitativa, cuja coleta de dados foi realizada através da 
aplicação de seis entrevistas semiestruturadas entre profissionais e professores 
que lidam com o turismo na cidade. Pôde ser notado pela análise dos resultados, 
que têm se expandido o uso da internet e dos smartphones na interação dos 
turistas no destino, mas que ainda, as iniciativas públicas e privadas no destino 
Natal não utilizam em larga escala ferramentas mais elaboradas, como é o caso 
dos QR Codes, da Realidade Virtual e a Realidade Aumentada, e que pouco se 
percebe a criação de projetos de inovação para melhoria de produtos e serviços 
turísticos na cidade. Concluiu-se que são necessárias ações para o fomento a 
projetos de inovação tecnológica para o turismo, e que as mesmas podem ser 
organizadas em conjunto entre instituições de ensino, pesquisa e associações 
representante do turismo na cidade. 
 
Palavras-chave: Tecnologias de informação.Turismo Inteligente.Destinos 

Turísticos. 

TITLE: Smart tourism technology tools used in Natal/RN destination 

Abstract 

The dynamics of the tourism sector has absorbed Information and 
Communication Technologies as a support for actions aimed at both its 
modernization, as well as diversifying activities and also assisting users, who are 
currently experiencing new forms of interaction with Tourist Destinations. The 
study presents which smart tourism tools are available in Natal / RN, and how the 
relationship between visitors and technologies in that destination has developed. 
The research methodology is based on a qualitative approach, whose data 
collection was carried out through the application of six semi-structured 
interviews between professionals and teachers who deal with tourism in the city. 
It could be noted by the analysis of the results, which have expanded the use of 
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the internet and smartphones in the interaction of tourists in the destination, but 
that still, the public and private initiatives in the destination Natal do not use in a 
large scale more elaborate tools, as it is the case of QR Codes, Virtual Reality 
and Augmented Reality, and little is noticed about the creation of innovation 
projects to improve tourism products and services in the city. It was concluded 
that actions are needed to promote technological innovation projects for tourism, 
and that they can be organized jointly between educational institutions, research 
and associations representing tourism in the city. 
 
Keywords: Information technologies. Smart Tourism.Tourist Destinations. 
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TÍTULO: Divulgação do conhecimento sobre política social: internacionalização 

da ciência psicológica no contexto latino-americano 

Resumo 

 

O processo de internacionalização da ciência pode ser entendido a partir da 
intensificação do modelo neoliberal, a partir dos anos 90, em que também a 
produção científica passou a ser entendida como mercadoria. Partindo de tais 
questões, a produção científica de Psicologia foi eleita como objeto de estudo 
para orientar este debate. Esse projeto tem como objetivo central discutir sobre 
as fontes de informação (referências bibliográficas) utilizadas na produção 
científica de Psicologia sobre políticas sociais, publicada por pesquisadores 
latino-americanos. Para tanto, artigos foram coletados na base de dados 
Redalyc entre 2016-2017, associando os termos Política social/Política pública 
e Psicologia, resultando em 353 artigos. Analisou-se aqueles que abordam 
políticas sociais de modo geral, n=34, com um total de 1.024 referências. 
Mapeou-se o Ano da publicação, Tipo de Material, Local de publicação, Idioma 
e país de vinculação do primeiro autor. Como resultados, aponta-se que os 
artigos apresentaram uma média de 31 referências, publicadas em português 
(43%), espanhol (41%), inglês (15%) e francês (1%). O tipo de referência 
predominante foi livro (livros completos e capítulos), e periódico (artigos, 
periódicos completos e editoriais), O ano das publicações variou entre 1930 e 
2017, com uma maior concentração na primeira década de 2000. A pesquisa em 
Psicologia sobre políticas sociais revela articulação latinoamericana, ainda que 
necessite de investimento e consolidação 
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TITLE: Dissemination of knowledge on social policy: internationalization of 

psychological science in the Latin American context 

Abstract 
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The process of scientific internationalization can be understood from the 
intensification of the neoliberal model, starting in the 1990s, when scientific 
production also came to be understood as a commodity. Based on such 
questions, the scientific production of Psychology was chosen as an object of 
study to guide this debate. This Project has as its central object discuss the 
sources of information (bibliographic references) used in the scientific production 
of Psychology on social policies, published by Latin American researchers. For 
this purpose, scientific articles were collected in the Redalyc database between 
2016-2017, associating the terms Social policy/Public policy and Psychology as 
keywords, resulting in 353 articles, from wich we selected those about social 
policies in general, n=34, with a total of 1.024 references. Have been mapped the 
year, local of publication, type of reference, language and first author’s country of 
attachment, Preliminary results point that the papers have 31 references as 
average, published in Portuguese (43%), Spanish (41%), English (15%) and 
french (1%). Books (complete books and chapters) and papers (articles, full 
journals and editorials), are the frequent type of reference. The year of 
publications ranged from 1930 to 2017, with a higher concentration in the first 
decade of 2000. The research in in Psychology on social policies reveals Latin 
American articulation, even thought it needs more investment and consolidation. 

 
 
Keywords: Scientific Production. Psychology. Social Policy. Internationalization 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ELETRODÉRMICA BASAL EM 

PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DIFERENTES 

TRANSTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS 

Resumo 

Indivíduos portadores de transtornos neuropsiquiátricos, como por exemplo o 
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), transtorno de ansiedade (TA) e 
transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), apresentam sinais e sintomas que 
indicam desregulação do sistema nervoso autônomo (SNA). Existem algumas 
técnicas de monitorização de funções autonômicas, entre elas a medida da 
atividade eletrodérmica (AED), que se constitui numa alternativa segura, de 
baixo custo, além de não ser invasiva. Nesta perspectiva, o objetivo deste estudo 
foi verificar se ocorrem diferenças na resposta do SNA, baseada nas medidas 
de AED que possam indicar uma possível caraterização diferencial de pacientes 
sem diagnóstico de transtorno psiquiátrico quando comparados àqueles com 
diagnóstico clínico de TEPT, TA e TOC. Participaram deste estudo 298 
indivíduos do sexo masculino com idades entre 22 e 48 anos divididos em quatro 
grupos: Controle (n = 72), TEPT (n = 76), TA (n = 77) e TOC (n = 73). Os 
resultados demonstram que os pacientes com diagnóstico clínico de TEPT 
apresentam valores médios de condutância de pele significativamente mais 
elevados do que os pacientes do grupo controle e grupos TA e TOC e, portanto, 
maior ativação do sistema nervoso simpático. Esses resultados sugerem que a 
AED basal se constitui como um potencial marcador para auxiliar no diagnóstico 
diferencial de pacientes com TEPT em relação aos transtornos psiquiátricos 
estudados, bem como para o acompanhamento da sua evolução clínica. 
 
Palavras-chave: Transtornos neuropsiquiátricos. Resposta Galvânica da Pele. 

TEPT. 

TITLE: EVALUATION OF BASAL ELECTRODERMAL ACTIVITY IN PATIENTS 

WITH CLINICAL DIAGNOSIS OF DIFFERENT NEUROPSYCHIATRIC 

DISORDERS 

Abstract 

Individuals with neuropsychiatric disorders, such as post-traumatic stress 
disorder (PTSD), anxiety disorder (AD) and obsessive-compulsive disorder 
(OCD), show signs and symptoms that indicate dysregulation of the autonomic 
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nervous system (ANS). There are some techniques for monitoring autonomic 
functions, among them the measurement of electrodermal activity (EDA), which 
is safe, low cost, in addition to being a non-invasive alternative. In this 
perspective, the objective of this study was to verify if the differences in the ANS 
response, based on the EDA measures that may indicate a possible differential 
characterization of patients without a diagnosis of psychiatric disorder when 
compared to those with a clinical diagnosis of PTSD, AD and OCD. The study 
included 298, male between 22 and 48 years old, divided into four groups: Control 
(n = 72), PTSD (n = 76), AD (n = 77) and OCD (n = 73). The results demonstrate 
that patients with a clinical diagnosis of PTSD have significantly higher mean skin 
conductance values than patients in the control group and AD and OCD groups 
and, therefore, greater activation of the sympathetic nervous system. These 
results suggest that the baseline EDA is a potential marker to assist in the 
differential diagnosis of patients with PTSD in relation to the psychiatric disorders 
studied, as well as to monitor their clinical evolution. 
 
Keywords: Neuropsychiatric Disorders. Galvanic Skin Response. PTSD. 
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TÍTULO: Uma análise das certificações nas exportações brasileiras de manga 

para a União Europeia 

Resumo 

 

No ano de 2019, de acordo com as Estatísticas de Comércio Exterior do 
Agronegócio Brasileiro – AGROSTAT, o Brasil exportou US$1,01 bilhão em 
frutas, incluindo nozes e castanhas, sendo a região Nordeste responsável por 
cerca de 70% dessas. A manga é uma dessas frutas em que o Nordeste, e 
especificamente o Polo Petrolina-Juazeiro, tem uma participação expressiva 
(90%), e por isso o enfoque desse trabalho será nesse produto. Ao longo do 
trabalho, tentou-se abordar como as certificações tem afetado as exportações 
de manga do Brasil para a União Europeia, a partir de uma análise teórica e 
também aplicada. Os resultados encontrados apontam que essa tarifa não foi 
significante, o que pode ser justificado devido ser uma pré-condição de acesso 
ao mercado, afetando não só o Brasil, mas qualquer país que queira obter 
demanda, por ser uma exigência das Redes de Supermercados, sinalizada pelos 
próprios consumidores. 

 
 
Palavras-chave: Polo Petrolina-Juazeiro. Medidas Não-Tarifárias. Governança. 

TITLE: An analysis of certifications in Brazilian exports of mango to the European 

Union 

Abstract 

 

In 2019, according to the Brazilian Agribusiness Foreign Trade Statistics - 
AGROSTAT, Brazil exported US $ 1.01 billion in fruits, including nuts and 
chestnuts, with the Northeast region responsible for about 70% of these. Mango 
is one of those fruits in which the Northeast, and specifically the Petrolina-
Juazeiro Pole, has an expressive participation (90%), and for that reason the 
focus of this work will be on this product. Throughout the work, we tried to 
approach how the certifications have affected mango exports from Brazil to the 
European Union, from a theoretical and applied analysis. The results found point 
out that this tariff was not significant, which can be justified because it is a 
precondition for access to the market, affecting not only Brazil, but any country 
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that wants to obtain demand, as it is a requirement of the Supermarket Chains, 
signaled by the consumers themselves. 

 
 
Keywords: Petrolina-Juazeiro Pole. Non-tariff measures. Governance. 
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TÍTULO: Gênero, mobilidade e redes de serviços para mulheres urbanas e 

rurais. 

Resumo 

Objetivou-se analisar a produção bibliográfica acerca da temática da mobilidade 
de mulheres no meio urbano e rural. Para tanto, foram realizadas buscas na 
biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e selecionados os artigos revisados por pares, no período 
2008-2018, em português ou espanhol, utilizando os descritores “Gênero AND 
(Meio Rural) AND Mobilidade AND Transporte”. Obtiveram-se 3 artigos, sendo 
um empírico e dois teóricos. Nesses trabalhos, foi possível observar as 
especificidades dos padrões de mobilidade das mulheres, bem como a falta de 
adaptação do modelo vigente de mobilidade para tais necessidades. Também 
ficou nítida a falta de integração entre espaços urbanos e rurais, a qual impõe 
isolamento social às pessoas que habitam locais de baixa densidade 
demográfica. Por fim, ficou explícita a escassez de estudos relacionados ao tema 
da mobilidade feminina nos espaços rurais. 
 
Palavras-chave: mulheres; gênero: mobilidade; rural. 

TITLE: Gender, mobility and service networks for urban and rural women 

Abstract 

The objective was to analyze a bibliographic production on the theme of women's 
mobility in urban and rural areas. For this purpose, searches were carried out in 
the virtual library of the Coordination for the Improvement of Higher Education 
Personnel (CAPES) and selected articles reviewed by peers, in the period 2008-
2018, in Portuguese or Spanish, using the descriptors “Gender AND ( Rural 
Environment) And Mobility And Transport ”. Three articles were obtained, one 
empirical and two theoretical. In these works, it was possible to observe the 
specificities of the women's mobility patterns, as well as the lack of adaptation of 
the current mobility model to such needs. There was also a clear lack of 
integration between urban and rural spaces, one that imposes social isolation on 
people living in areas with low demographic density. Finally, the scarcity of 
studies related to the issue of female mobility in rural spaces was explicit. 
 
Keywords: women; gender: mobility; rural. 
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TÍTULO: A motivação no trabalho para docentes da UFRN: uma abordagem 

quantitativa 

Resumo 

 

A motivação para o trabalho é um tema discutido e pesquisado em diversos 
contextos ocupacionais. A partir da teoria de Expectativa de Vroom, que 
compreende a motivação como uma força de natureza emocional e consciente, 
ativada no momento em que a pessoa escolhe agir entre diversos planos de 
ação possíveis, objetivou-se analisar a motivação (instrumentalidade) dos 
professores efetivos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
no campus da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA). Participaram 
19 docentes, respondendo a um questionário estruturado, o Inventário de 
Motivação e Significado do Trabalho, em sua versão reduzida. Realizou-se 
estatísticas descritivas e inferenciais. O fator Recompensa e independência 
econômica apresentou a maior média (M=3,16; DP=0,40) e Condições materiais 
de trabalho, a menor (M=2,61; DP=0,72). Aqueles que possuem filhos percebem 
mais Condições materiais de trabalho e Recompensa e independência 
econômica, que aqueles que não possuem. Aqueles que não possuem ou 
possuem até 1 dependente da renda do respondente percebem mais o fator 
Responsabilidade que aqueles que possuem mais de um dependente. 
Sugestões para pesquisas futuras são indicadas. 

 
 
Palavras-chave: motivação no trabalho. docentes. universidades federais. 

TITLE: Work motivation for professors at UFRN: a quantitative approach 

Abstract 

 

People’s motivations to work is a topic discussed and researched in different 
occupational contexts. Based on Vroom's Expectation theory, which understands 
motivation as a force of an emotional and conscious nature, activated when the 
person chooses to act among several possible action plans, the objective was to 
analyze the motivation (instrumentality) of effective professors from the 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), on the Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairí (FACISA) campus. Nineteen professors participated, 
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answering a structured questionnaire, the Inventory of Motivation and Meaning 
of Work, in its reduced version. Descriptive and inferential statistics were 
performed. The Reward and economic independence factor had the highest 
average (M = 3.16; SD = 0.40) and Material working conditions, the lowest (M = 
2.61; SD = 0.72). Those who have children perceive more material conditions of 
work and Reward and economic independence than those who do not. Those 
who do not have or have up to 1 dependent on the respondent's income perceive 
the Responsibility factor more than those who have more than one dependent. 
Suggestions for future research are indicated. 

 
 
Keywords: Work motivation. professors. federal universities 
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TÍTULO: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PELA VIA DA 

PRIVATIZAÇÃO MERCANTIL: UM ESTUDO DO PERÍODO DE 2010 A 2020 

Resumo 

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados parciais do Projeto 
de Pesquisa intitulado “Expansão da educação superior pela via da privatização 
mercantil: um estudo do período de 2010 a 2020. Como recorte da pesquisa 
focaremos as análises no Programa Universidade para Todos (ProUni) programa 
criado pelo Ministério da Educação em 2004 que oferece bolsas de estudo em 
instituições privadas de ensino superior procurando evidenciar as suas 
contribuições para a expansão privada da educação superior. O trabalho se 
fundamentou nas bases epistemológicas do materialismo dialético e utilizou 
como procedimentos técnicos, a revisão de literatura e análise documental. 
Foram elaboradas séries estatísticas para mostrar o crescimento do setor 
privado no período analisado. O estudo mostra de 2010 a 2020 um aumento da 
privatização da educação superior no país induzida por programas 
governamentais como o ProUni que permitiu a transferência de recursos 
públicos para o financiamento de instituições privadas por meio de bolsas aos 
estudantes. 
 
Palavras-chave: Educação Superior. Expansão. Privatização. Mercantil 

TITLE: EXPANSION OF HIGHER EDUCATION THROUGH MERCANTIL 

PRIVATIZATION: A STUDY OF THE PERIOD FROM 2010 TO 2020 

Abstract 

 

The purpose of this report is to present the partial results of the Research Project 
entitled “Expansion of higher education through mercantile privatization: a study 
from 2010 to 2020. As part of the research, we will focus on the analyzes in the 
University for All Program (ProUni) program created by the Ministry of Education 
in 2004 that offers scholarships in private institutions of higher education seeking 
to highlight their contributions to the private expansion of higher education. The 
work was based on the epistemological bases of dialectical materialism and used 
as technical procedures, literature review and document analysis. Statistical 
series were prepared to show the growth of the private sector in the analyzed 
period. The study shows from 2010 to 2020 an increase in the privatization of 
higher education in the country induced by government programs such as ProUni 
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that allowed the transfer of public resources to finance private institutions through 
scholarships to students. 

 
 
Keywords: College education. Expansion. Privatization. Mercantil 
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TÍTULO: Alterações neuropsicológicas em crianças e adolescentes com câncer 

e impactos na aprendizagem: uma revisão integrativa 

Resumo 

O câncer infantojuvenil implica em diversos comprometimentos 
neuropsicológicos para a criança/adolescente, inclusive repercutindo na 
fragilização do processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a 
neuropsicologia escolar se configura como campo fértil na formulação de 
estratégias educacionais eficazes para o desenvolvimento cognitivo, social e 
acadêmico de crianças e adolescentes em tratamento ou sobreviventes do 
câncer. Atualmente, no entanto, há escassez de produção científica no que diz 
respeito à intersecção entre neuropsicologia, crianças e adolescentes com 
câncer e aprendizagem. Diante disso, objetivou-se realizar uma revisão 
integrativa acerca das principais alterações neuropsicológicas que impactam 
negativamente no processo ensino-aprendizagem desse grupo clínico. Verificou-
se presença generalizada do comprometimento em memória de trabalho e 
visoespacialidade em crianças e adolescentes em tratamento ou sobreviventes 
do câncer. Dessa forma, espera-se contribuir para a formulação de estratégias 
pedagógicas embasadas em conhecimento científico que possibilitem maior 
potencial de desenvolvimento de alunos sobreviventes do câncer infantojuvenil. 
 
Palavras-chave: Neuropsicologia.Aprendizagem.Oncologia pediátrica. 

TITLE: Neuropsychological outcomes in children and adolescents with cancer 

and impacts on learning: an integrative review 

Abstract 

 

Childhood cancer implies several neuropsychological impairments for the 
child/adolescent, including the weakening of the teaching-learning process. In 
this sense, school neuropsychology is a rich field to the formulation of effective 
educational strategies for the cognitive, social and academic development of 
children and adolescents undergoing cancer treatment or cancer survivors. 
Currently, however, there is a shortage of scientific production with regard to the 
intersection between neuropsychology, learning and children/adolescents with 
cancer. Therefore, the objective was to execute an integrative review about the 
main neuropsychological changes that negatively impact the teaching-learning 
process of this clinical group. It was found that children and adolescents 
undergoing treatment or cancer survivors expressed generalized presence of 
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impairment in working memory and visospatiality. Therefore, it is expected to 
contribute to the formulation of scientific-based pedagogical strategies that 
enable greater potential for the development of childhood cancer survivors. 

 
 
Keywords: Neuropsychology.Learning.Pediatric oncology. 
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TÍTULO: O AUMENTO DA VIOLÊNCIA COMO FATOR INFLUENCIADOR DAS 

PRÁTICAS DE TURISMO E LAZER NA PRAIA DA REDINHA, NATAL/RN. 

Resumo 

Com o aumento dos números dos índices de violência em todo o mundo e o 
modo como esses índices são transmitidos através da mídia, a forma da 
sociabilidade entre os indivíduos, bem como as práticas turísticas e de lazer são 
alteradas, tendo em vista que o teor da segurança se configura como um dos 
principais elementos para que um destino seja escolhido ou não. Pela escassez 
de estudos que retratem as limitações que a violência e o medo ocasionam 
dentro de bairros específicos de cidades que compõem a lista das 50 cidades 
mais violentas do mundo, essa pesquisa busca entender os impactos causados 
no bairro da Redinha, situado na Região Administrativa Norte, que representa 
quase 50% de incidência de Crimes Violentos Letais Intencionais da capital do 
estado do Rio Grande do Norte. Foi utilizada como metodologia a pesquisa 
exploratória como forma de familiarização da temática em discussão. Como 
resultado observou-se que o aumento dos índices no estado em conjunto com o 
que era transmitido na mídia nacional interferiu negativamente nas práticas de 
turismo na cidade. 
 
Palavras-chave: Turismo. Violência. Criminalidade. Percepção do medo. 

TITLE: THE INCREASE OF VIOLENCE AS A FACTOR INFLUENCING 

TOURISM AND LEISURE PRACTICES ON REDINHA, NATAL/RN. 

Abstract 

With the increase in the numbers of violence rates around the world and the way 
these rates are transmitted through the media, the form of sociability among 
individuals, as well as tourism and leisure practices, are changed, in view of the 
fact that the content of security is one of the main elements for a destination to 
be chosen or not. Due to the scarcity of studies that portray the limitations that 
violence and fear cause within specific neighborhoods of cities that make up the 
list of the 50 most violent cities in the world, this research seeks to understand 
the impacts caused in the neighborhood of Redinha, located in the Northern 
Administrative Region, which represents almost 50% of the incidence of 
Intentional Lethal Violent Crimes in the capital of the state of Rio Grande do 
Norte. Exploratory research was used as a methodology to familiarize the subject 
under discussion. As a result, it was observed that the increase in the rates in the 
state in conjunction with what was broadcast in the national media negatively 
interfered with tourism practices in the city. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2242 

 

 
Keywords: Tourism. Violence. Crime. Perception of fear. 
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TÍTULO: Análise das incompatibilidades entre educação e ocupação no mercado 

de trabalho do Rio Grande do Norte no período entre 2010 e 2017. 

Resumo 

 

A literatura sobre o overeducation encontra-se em expansão no Brasil em 
decorrência do aumento dos níveis educacionais da população nas últimas 
décadas. Esse aumento pode provocar o descompasso entre a demanda e oferta 
de trabalhadores qualificados. O objetivo desta pesquisa é contribuir com essa 
literatura, ao intentar analisar o cenário da educação superior no Estado do Rio 
Grande do Norte no período entre 2010-2017. Utilizando-se dos dados do Censo 
da Educação Superior, foi observado um aumento no número de ingressantes, 
concluintes e de matrículas para os cursos de graduação nesse período, 
ressaltando a importância de investigar se a demanda por trabalho qualificado 
acompanhou a oferta de trabalhadores graduados, para identificar se há a 
configuração da sobre-educação no mercado de trabalho local. Posteriormente, 
pretende-se analisar os efeitos do mismatch entre educação-ocupação no 
mercado de potiguar para o mesmo período. 

 
 
Palavras-chave: Overeducation. Educação Superior. Mismatch. 

TITLE: Analysis of incompatibilities between education and occupation in the 

labor market in Rio Grande do Norte between 2010 and 2017. 

Abstract 

 

The literature on overeducation is expanding in Brazil due to the increase in 
educational levels of the population in recent decades. This increase may cause 
the mismatch between the demand and supply of skilled workers. The objective 
of this research is to contribute to this literature, when trying to analyze the 
scenario of higher education in the State of Rio Grande do Norte in the period 
between 2010-2017. Using data from the Censo da Educação Superior, an 
increase was seen in the number of freshmen, graduates and enrollment for 
undergraduate courses in this period, highlighting the importance of investigating 
whether the demand for qualified work accompanied the supply of graduated 
workers, to identify whether there is a configuration of overeducation in the local 
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labor market. Subsequently, it is intended to analyze the effects of mismatch 
between education-occupation in the potiguar labor market for the same period. 

 
 
Keywords: Overeducation. Higher Education. Mismatch. 
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TÍTULO: O MOVIMENTO “ESCREVER PARA APRENDER”: O QUE REVELAM 

OS TEXTOS DE ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL? 

Resumo 

Esta pesquisa é um desdobramento de um movimento maior denominado de 
“Escrever para Aprender”, pelo qual a escrita pode ser utilizada não apenas para 
transcrição de conteúdos, mas principalmente para aquisição e consolidação de 
saberes em disciplinas curriculares. A fim de identificar marcas textuais 
relacionadas ao conteúdo e ao seu manejo em produções escritas, foram 
analisadas transcrições de alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental, 
correspondentes às fases de rascunho, reescrita e elaboração de texto final. Os 
textos revelaram a existência de Movimentos Textuais e de Operações de 
Escritura situados na dinâmica da escrita e na composição de conceitos pelos 
alunos. Nessa perspectiva, a escrita ganha novos contornos no ambiente 
escolar, servindo como recurso facilitador no processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Escritura. Operações. Aprendizagem. 

TITLE: THE “WRITE TO LEARN” MOVEMENT: WHAT DO THE TEXTS OF 

STUDENTS FROM THE FINAL YEARS OF FUNDAMENTAL EDUCATION 

REVEAL? 

Abstract 

This research is an offshoot of a larger movement called “Writing to Learn”, by 
which writing can be used not only for content transcription, but mainly for the 
acquisition and consolidation of knowledge in curricular subjects. In order to 
identify textual marks related to the content and its handling in written 
productions, transcripts of students from the 6th year of elementary school were 
analyzed, corresponding to the stages of drafting, rewriting and preparation of the 
final text. The texts revealed the existence of Textual Movements and Writing 
Operations located in the dynamics of writing and in the composition of concepts 
by students. From this perspective, writing gains new contours in the school 
environment, serving as a facilitating resource in the teaching-learning process. 
 
Keywords: Scripture. Operations. Learning. 
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TÍTULO: INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE INFANTES NO COMPORTAMENTO 

VOCAL EM CONTEXTO ALIMENTAR EM Callithrix jacchus (Callitrichidae, 

Primates) 

Resumo 

A comunicação ocorre de várias formas, como os sinais sonoros, que são 
essenciais em ambientes em que outras modalidades são difíceis. Nos saguis, 
a comunicação vocal é importante para o grupo, inclusive durante o forrageio. 
Dessa forma, o objetivo do estudo foi verificar se há influência da presença de 
infantes nos chamados alimentares. Sendo as nossas hipóteses as de que a 
emissão desses chamados iria ser influenciados pela presença dos infantes no 
grupo e que esses iriam depender do status social do emissor. O estudo foi 
realizado com dois grupos de Callithrix jacchus na FLONA de Açu, RN - ICMBio, 
que foram submetidos à experimentos de contexto alimentar. Dois tipos de 
alimentos foram disponibilizados em uma plataforma de livre acesso e 
realizávamos o registro em vídeo e áudio, iniciado quando o primeiro indivíduo 
visualizava a plataforma e encerrado quando todos os pedaços de alimentos 
eram consumidos ou quando todos indivíduos iam embora. Os 
resultados indicaram que não houve influência da presença de infantes na 
emissão dos chamados alimentares. Apesar de nossas hipóteses não terem sido 
corroboradas, observarmos que machos ajudantes alteram seu comportamento 
vocal quando há infantes, com uma menor latência para vocalizar. Com outros 
estudos que mostram mudanças comportamentais na presença de infantes em 
primatas, supomos que há uma influência deles na emissão de chamados. Por 
isso, concluímos que há necessidade de dar continuidade a esse estudo dando 
robustez aos dado 
 
Palavras-chave: Calitriquídeos; cuidado parental; vocalização; alimentação. 

TITLE: VOCAL BEHAVIOR DURING FOOD-CONTEXT AND THE INFLUENCE 

OF INFANTS PRESENCE IN Callithrix jacchus (Callitrichidae, Primates) 

Abstract 

Communication takes place in the most diverse ways in primates, including 
acoustical signals, which are extremely important in environments were other 
modalities are not effective. In marmosets, cooperative breeding primates, vocal 
communication is important for adults and immatures, especially during foraging. 
Therefore, our aim was to verify if the emission of food-associated calls were 
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being influenced by the presence of infants. Our hypothesis is that the food-
calling behavior would be influenced by the presence of infants in the group and 
it would change according to the social and reproductive status of the first caller. 
The study was conducted with two groups of Callithrix jacchus at the FLONA of 
Açu - ICMBio - RN. Both groups were submitted to food-context experiments, in 
which two types of food were presented on a platform. Trials were registered both 
by audio and video for further analysis. Our results indicated that there was no 
influence of infants presence on food calling. However, although our hypotheses 
have not been confirmed, we observed an indicative that male helpers alter their 
vocal behavior when infants are present, presenting less time to vocalize after 
encountering food. For these reasons coupled with several evidence of 
behavioral changes in presence of infants among primates, we suggest that food 
calls emission could vary in presence of offspring in C. jacchus. Requiring the 
continuity of data collection for more accurate and conclusive results. 
 
Keywords: Callitrichids; parental care; vocalization; feeding. 
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TÍTULO: RELAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA SATISFAÇÃO COM O SUPORTE 

SOCIAL COM A QUALIDADE DE SONO E SONOLÊNCIA DIURNA EM 

ADOLESCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO 

Resumo 

 

Introdução: A adolescência é caracterizada por um atraso biológico nos horários 
de dormir e acordar. Além de mudanças nas relações interpessoais, podendo 
permitir uma rede de suporte social que contribua para um melhor 
desenvolvimento social e manutenção da saúde e bem-estar. Portanto, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar a relação da satisfação com o suporte social 
com a qualidade de sono e sonolência diurna de estudantes do ensino médio de 
uma Instituição Federal de ensino. Metodologia: Participaram da pesquisa 385 
estudantes de ambos os sexos entre 14 e 18 anos. A coleta de dados foi 
realizada a partir da Escala de Satisfação com o Suporte Social; o Índice de 
Qualidade do Sono de Pittsburgh e a Escala de Sonolência Pediátrica. Os dados 
foram analisados pelos testes Qui-quadrado e pela Regressão linear. 
Resultados e discussão: A média de horas de sono relatada pelos 
adolescentes foi de 6:42h/dia, o que se está abaixo do ideal para a idade. Além 
disso, 71,2% dos estudantes relataram má qualidade de sono e média de 18,31 
± 4,90 de sonolência diurna. Quanto ao suporte social, o domínio melhor avaliado 
foi o suporte com “amigos”. A análise de regressão demonstrou que quanto 
menor a satisfação com o suporte social, maior a sonolência diurna, menor as 
horas de sono e pior qualidade de sono. Conclusão: A amostra avaliada 
apresenta privação e má qualidade de sono, sonolência diurna excessiva e que 
existe uma relação entre o suporte social e os problemas de sono. 
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TITLE: Relationship between satisfaction with social support perception and the 

sleep quality and daytime sleepiness of high school students from a Federal 

Educational Institution 

Abstract 
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Introduction: Adolescence is characterized by a biological delay in sleep and 
wake up time. In addition to changes in interpersonal relationships, it may allow 
a social support network that contributes to better social development and 
maintenance of health and well-being. Therefore, the aim of this study was to 
evaluate the relationship between satisfaction with social support and the sleep 
quality and daytime sleepiness of high school students from a Federal 
Educational Institution. Methodology: 385 students of both gender, between 14 
and 18 years participated in the research. Data collection was performed using 
the Social Support Satisfaction Scale; The Pittsburgh Sleep Quality Index and the 
Pediatric Sleepiness Scale. The data were analyzed using the Chi-square test 
and linear Regression. Results and discussion: The average hour of sleep 
reported by the adolescents was 6:42h/day which is below ideal for age. Besides, 
71.2% of students reported bad sleep quality and an average of 18.3±4.9 daytime 
sleepiness. In relation to social support, the category best evaluated by 
adolescents was support with “friends”. The regression analysis showed that the 
lower satisfaction with social support, is related to greater daytime sleepiness, 
lower hours of sleep and worse sleep quality. Conclusion: The evaluated sample 
presents sleep deprivation and poor sleep quality, excessive daytime sleepiness 
and there was a relationship between the social support and sleep problems. 

 
 
Keywords: Adolescents. Sleep. Daytime sleepiness. Social Support. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE POSSÍVEIS AÇÕES COLABORATIVAS PRESENTES 

NO PIBID: APROXIMAÇÕES INICIAIS 

Resumo 

O presente artigo busca responder a seguinte questão: como a colaboração 
centrada na prática é desenvolvida no contexto formativo do PIBIB de Língua 
Portuguesa (CERES/UFRN) e como essa contribui para o desenvolvimento 
profissional de futuros professores em iniciação à prática profissional? O objetivo 
desse artigo é apresentar dados oriundos da investigação e discutir se existem 
e quais são as práticas colaborativas vivenciadas no contexto formativo e como 
essas contribuem para o desenvolvimento profissional dos futuros professores. 
No que concerne a metodologia, que é de abordagem qualitativa, foi aplicado 
um questionário com os licenciandos participantes do PIBID, analisando-se os 
dados a partir do que foi evidenciado na literatura de referência. Como resultado, 
foi possível identificar que o PIBID (CERES/UFRN) apresenta como 
característica predominantes a colegialidade artificial, mas também alguns 
aspectos da colaboração efetiva, oferecendo, dessa forma, contribuições para o 
desenvolvimento profissional dos bolsistas. No tocante a importância desse 
estudo, nota-se que o mesmo sinaliza para práticas mais colaborativas no PIBID, 
que possibilitam o desenvolvimento profissional dos participantes. 

 
Palavras-chave: Iniciação à prática profissional; PIBID; Práticas colaborativas. 

TITLE: ANALYSIS OF POSSIBLE COLLABORATIVE ACTIONS IN THE PIBID: 

INITIAL APPROACHES 

Abstract 

 

This article seeks to answer the following question: how is practice-centered 
collaboration developed in the formative context of the Portuguese-language 
PIBIB (CERES / UFRN) and how does it contribute to the professional 
development of future teachers in initiation to professional practice? The 
objective of this article is to present data from the investigation and discuss 
whether there are and what are the collaborative practices experienced in the 
formative context and how they contribute to the professional development of 
future teachers. Regarding the methodology, which has a qualitative approach, a 
questionnaire was applied with the graduates participating in PIBID, analyzing 
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the data from what was evidenced in the reference literature. As a result, it was 
possible to identify that the PIBID (CERES / UFRN) has artificial collegiality as a 
predominant characteristic, but also some aspects of effective collaboration, thus 
offering contributions to the professional development of the fellows. Regarding 
the importance of this study, it is noted that it points to more collaborative 
practices in PIBID, which enable the professional development of participants 

 
 
Keywords: Initiation to professional practice; PIBID; Collaborative practices 
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TÍTULO: O espaço da História Local na formação inicial de professores de 

História: O caso da UFRN/CERES-Caicó. 

Resumo 

A História Local demonstra-se apinhada de importâncias e subjetividades, uma 
vez que lidar com esta vai muito além do caráter identitário eminente e da 
constituição de uma Cidadania. O presente trabalho se propõe a conferir e 
analisar limites e potencialidades do currículo da formação de professores de 
História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no Centro de 
Ensino Superior do Seridó (CERES), campus de Caicó, no que tange os 
subsídios da História Local. Para tanto, foram analisados dois documentos. 
Sendo o primeiro, o Projeto Pedagógico do Curso de História e o segundo, a 
Resolução CNE/CP N° 2. Ambos em comum acordo metodológico com os 
aportes teóricos selecionados para basilar as discussões sobre as perspectivas 
da formação de professores na atualidade, propondo reflexões sobre o currículo 
e sua funcionalidade enquanto objeto de estudo, bem como considerações sobre 
os significados do ensino de História Local. 
 
Palavras-chave: História Local; Formação de Professores; Currículo de História. 

TITLE: The space of Local History in the initial formation of History teachers: The 

case of UFRN/CERES-Caicó 

Abstract 

Local History shows itself to be full of importance and subjectivity, since dealing 
with it goes far beyond the eminent identity character and the constitution of 
Citizenship. This work proposes to check and analyze the limits and potentialities 
of the curriculum for the training of History teachers at the Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), at the Centro de Ensino Superior do Seridó 
(CERES), campus of Caicó, regarding the subsidies of Local History. For that, 
two documents were analyzed. The first being the Pedagogical Project of the 
History Course and the second, Resolution CNE / CP N ° 2. Both in common 
methodological agreement with the theoretical contributions selected to base the 
discussions on the perspectives of teacher education today, proposing reflections 
about the curriculum and its functionality as an object of study, as well as 
considerations about the meanings of teaching Local History. 
 
Keywords: Local History; Teacher training; History Curriculum 
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TÍTULO: Câmara Cascudo em Histórias que o tempo leva e Crônicas de origem: 

páginas sobre história, literatura e cultura nos anos 20. 

Resumo 

 

Esta pesquisa pretende fazer uma leitura circunstanciado dos livros Histórias que 
o tempo leva (1924) e Crônicas de origem, de Luís da Câmara Cascudo, com o 
objetivo de entender como o autor articulou os elementos circunscritos à tradição 
histórica do Rio Grande do Norte e outros aspectos relacionados à literatura, à 
cultura e à cidade do cidade do Natal, ou seja, quais seriam os pontos 
divergentes e convergentes presentes nas duas obras que tematizam sobre a 
realidade local em relação aos temas e assuntos relacionados à realidade 
nacional. Sendo assim, buscaremos verificar como temas e tensões dominantes 
na literatura brasileira caracterizam situações nas quais as tradições regionais 
interagem no processo de construção do sistema literário nacional. O estudo 
dessas obras se justifica pelo fato de que elas se configuram também, no caso 
de Histórias que tempo leva como a primeira obra de Luís da Câmara Cascudo 
que tem circulação nacional, uma vez que foi publicada pela editora de Monteiro 
Lobato; e em relação à Crônica de origens como a reunião de textos cuja 
temática principal é a cidade do Natal nos anos 20. O estudo das obras se 
justifica, ainda, pelo fato de que seu autor teve efetiva participação nas 
discussões que envolvem a literatura e cultura nacional nos movimentos que 
marcaram as primeiras décadas do século XX (aspectos da literatura local e da 
brasileira, modernização da cidade do Natal, relação entre tradição, fatos 
históricos etc). 

 
 
Palavras-chave: Câmara Cascudo. Literatura. Sistema Literário. Tradição. 
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TITLE: Câmara Cascudo in Histories that time takes and Chronicles of origin: 

pages on history, literature and culture in the 1920s. 

Abstract 

 
 
 
This search proposal intends to make a detailed reading of the books Histories 
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that time takes (1924) and Chronicles of origin, by Luís da Câmara Cascudo, in 
order to understand how the author articulated the elements circumscribed to the 
historical tradition of Rio Grande do Norte and other aspects related to literature, 
culture and the city of the city of Natal, that is, what would be the divergent and 
converging points present in the two works that address the local reality in relation 
to themes and issues related to the national reality. Therefore, we will try to verify 
how dominant themes and tensions in Brazilian literature characterize situations 
in which regional traditions interact in the process of building the national literary 
system. The study of these works is justified by the fact that they are also 
configured, in the case of Histórias que tempo takes as the first work of Luís da 
Câmara Cascudo that has national circulation, since it was published by the 
publisher of Monteiro Lobato; and in relation to the Chronicle of Origins, such as 
the gathering of texts whose main theme is the city of Natal in the 1920s. The 
study of the works is also justified by the fact that its author had an effective 
participation in discussions involving literature and culture national in the 
movements that marked the first decades of the 20th century (aspects of local 
and Brazilian literature, modernization of the city of Natal, relationship between 
tradition, historical facts, e 
 
Keywords: Keywords: Câmara Cascudo. Literature. Literary system. Tradition. 

Mode 
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TÍTULO: Terapia Cognitivo Comportamental Automatizada Online para Insônia 

Resumo 

 

A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) é apontada pelas principais 
organizações da área do sono e saúde como sendo a melhor escolha terapêutica 
no tratamento do transtorno de insônia. No entanto, há um entrave na aplicação 
dela devido aos altos custos de aplicação e poucos profissionais capacitados. 
Dessa forma, o oferecimento de uma terapia online pode ser uma das 
alternativas para preencher essa lacuna. Nesse contexto, a presente pesquisa 
se propõe a oferecer e avaliar a TCC online automatizada para insônia, no 
tratamento de pacientes residentes da mesorregião central potiguar. Essa 
modalidade possui como principal característica não oferecer qualquer contato 
entre terapeuta e paciente. Para desenvolver a plataforma que vai dar suporte a 
terapia, foi estabelecida uma parceria com o Instituto Metrópole Digital (IMD). 
Para realizar a triagem dos voluntários foi utilizado um formulário online, 
resultando em uma amostra de 35 sujeitos. Com base nos resultados do Índice 
de Gravidade de Insônia (IGI), 31,42% (n=11) dos participantes teriam insônia 
subliminar, 54,28% (n=19) com insônia moderada e 14,28% (n=5) teriam insônia 
grave. Ademais, todos os entrevistados indicaram sofrer impactos no 
desempenho do trabalho, na vida acadêmica e nas relações com amigos ou 
familiares, devido aos seus problemas com o sono. Assim, tais dados reforçam 
a necessidade da oferta de um tratamento adequado e podem ser utilizados no 
desenvolvimento do software que dará apoio a terapia online. 
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TITLE: Fully Automated Digital Behavioral Cognitive Therapy for Insomnia 

Abstract 

 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is pointed out by the main organizations in 
the area of sleep and health as being the best therapeutic choice in the treatment 
of insomnia disorder. However, there is an obstacle in its application due to the 
high costs and lack of trained professionals. Thus, offering an online therapy 
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could be an alternative to fill this gap. In this context, the present research 
proposes to offer and evaluate fully automated digital CBT for insomnia, in the 
treatment of patients living in the central mesoregion of Rio Grande do Norte. 
This modality has as a main characteristic the absence of contact between 
therapist and patient. To develop the platform that will support the therapy, a 
partnership was established with the Instituto Metrópole Digital (IMD). An online 
form was used to screen the volunteers, resulting in a sample of 35 subjects. 
Based on the results of the Insomnia Severity Index (IGI), 31.42% (n = 11) of the 
participants would have subliminal insomnia, 54.28% (n = 19) with moderate 
insomnia and 14.28% (n = 5) would have severe insomnia. In addition, all 
respondents indicated that they suffered impacts on work performance, academic 
life and relationships with friends or family due to their sleep issues. Thus, such 
data reinforce the need to offer adequate treatment and can be used in the 
development of software that will support online therapy. 

 
 
Keywords: Insomnia; Cognitive Behavioral Therapy; Digital; Fully Automated 
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TÍTULO: Caracterização das queixas dos usuários de Serviços-Escola de 

Psicologia no Brasil: uma revisão de literatura 

Resumo 

Os serviços-escolas de psicologia (SE) foram criados a partir da lei 4.119/1962, 
caracterizando-se como um espaço formativo para os discentes de Psicologia, 
que disponibiliza atendimento psicológico para a população. Dessa forma, 
conhecer as queixas elencadas pelos usuários é uma tarefa essencial para que 
sejam compreendidas quais são as principais necessidades apontadas por 
essas pessoas. Considerando isso, foi realizada uma revisão não sistemática de 
literatura no portal de busca Google Acadêmico e nas seguintes bases de dados: 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos de 
Psicologia (PePSIC) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD). Foram selecionados 14 estudos que apresentavam informações acerca 
da caracterização de queixas nos serviços-escola do Brasil. A partir da análise 
das pesquisas, constatou-se que todos os pesquisadores utilizaram a 
metodologia da pesquisa documental para identificar a demanda da clientela e 
que as principais queixas citadas em todos os estudos, de forma geral, referem-
se às questões de ansiedade, dificuldades de relacionamento interpessoal e 
familiar e dificuldades escolares. Ademais, verifica-se a importância do 
conhecimento das queixas da população para o direcionamento de ações que 
sejam condizentes com tais demandas e assim, seja proporcionada a qualidade 
do serviço. 

 
Palavras-chave: Serviço-escola de Psicologia; Necessidades e Demandas de 

Serviços. 

TITLE: Characterization of complaints from users of Psychology School Services 

in Brazil: a literature review 

Abstract 

The psychology school services (SE) were created based on Law 4.119 / 1962, 
with the goal of training Psychology students and providing psychological care to 
the population. Thus, knowing the complaints listed by users is an essential task 
to identify and understand which are the main needs of the patients. Considering 
this, a non-systematic literature review was carried out on the Google Scholar 
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search portal and in the following databases: Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Electronic Psychology Journals (PePSIC) and Brazilian Digital Library 
of Theses and Dissertations (BDTD). 14 studies were selected that presented 
information about the characterization of complaints in school services in Brazil. 
From the analysis of the research, it was found that all researchers used the 
documentary research methodology to identify the clientele's demand and that 
the main complaints, cited in all studies, refer to issues of anxiety, difficulties in 
interpersonal and family relationships and school difficulties. In addition, it is 
verified the importance of knowing the complaints of the population for directing 
actions that are consistent with such demands and thus improving the quality of 
the service. 

 
Keywords: Psychology School Service; Health Services Needs and Demand. 
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TÍTULO: Juana Paula Manso e “La familia del Comendador”: um romance; duas 

nações em questão 

Resumo 

O referente trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa entre 
duas obras que retratam o Brasil do período colonial. O primeiro romance, objeto 
de análise desta pesquisa, é o intitulado La familia del Comendador (1854) da 
autora argentina Juana Manso, escrito durante seu exílio no país em questão. O 
segundo romance se chama Úrsula (1859) da primeira autora negra e brasileira 
Maria Firmina dos Reis. Ambas autoras retratam a posição das mulheres e dos 
negros na sociedade patriarcal e escravagista do século XIX. Utilizando-se de 
uma escrita aparentemente inocente, fazem duras denúncias e críticas ao 
patriarcado e à escravidão fortemente presentes naquele período histórico. Esta 
pesquisa busca apresentar as marcas dessas denúncias e compreender o 
motivo pelo qual essas duas obras caíram no esquecimento das literaturas de 
ambos países aqui mencionados. 
 
Palavras-chave: período colonial; patriarcado; escravidão; silenciamento. 

TITLE: Juana Paula Manso and "La familia del Comendador": a novel; two 

nations in question. 

Abstract 

This work aims to make a comparative analysis between two works that portray 
Brazil from the colonial period. The first novel, the object of this research, is the 
one entitled La Familia del Comendador (1854) by the Argentinean author Juana 
Manso, written during her exile in the country in question. The second novel is 
called Ursula (1859) by the first black and Brazilian author Maria Firmina dos 
Reis. Both authors portray the position of women and blacks in 19th century 
patriarchal and slave society. Using an apparently innocent writing, they make 
harsh denunciations and criticisms of patriarchy and slavery strongly present in 
that historical period. This research seeks to present the marks of these 
denunciations and understand why these two works have fallen into oblivion of 
the literatures of both countries mentioned here. 
 
Keywords: colonial period; patriarchy; slavery; silencing. 
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TÍTULO: Aspectos éticos da pesquisa com prontuários em Serviços-Escola de 

Psicologia 

Resumo 

Diversas pesquisas são realizadas no âmbito dos Serviços-Escola (SE) de 
Psicologia, visando à compreensão do perfil dos usuários que frequentam esse 
serviço, assim como seus principais motivos de busca. Considerando o 
desenvolvimento de tais estudos, este trabalho objetivou analisar os 
procedimentos éticos adotados pelos pesquisadores da temática. Para isso, 
realizou-se uma revisão bibliográfica a partir do portal Google Acadêmico e das 
bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos 
Eletrônicos de Psicologia (PePSIC) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BTDT), totalizando, assim, 14 textos. Dessa forma, as principais 
estratégias éticas encontradas foram: A) aprovação junto ao Comitê de Ética; B) 
registro de consentimento dos usuários para uso dos dados; C) autorização da 
coordenação do serviço-escola e D) justificativa para a não utilização do 
procedimento A e compromisso com a não identificação dos participantes. Em 
consonância a esses fatores, aponta-se a falta de consenso em relação à ética 
da produção científica no âmbito dos SE. Aspecto este que revela a necessidade 
de uma maior discussão e reflexão sobre esse tema a partir da Lei de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), sobretudo, por nos encontrarmos em um cenário 
repleto de transformações culturais e estruturais. 

 
Palavras-chave: Serviço-Escola; Ética em pesquisa; Prontuário psicológico. 

TITLE: Ethical aspects of research with psychological records in Psychology 

School Services 

Abstract 

Several researches are carried out within the scope of Psychology School 
Services (SE), aiming at understanding the profile of the users who attend this 
service, as well as their main reasons for seeking psychological assistance. 
Considering the development of such inquiries, this study aimed to analyze the 
ethical procedures adopted by researchers on the subject. For this, a 
bibliographic review was carried out using Google Scholar, Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), Electronic Psychology Journals (PePSIC) and the 
Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BTDT). 14 texts were 
analyzed and four main ethical strategies were identified: A) approval by the 
Ethics Committee; B) registration of users' consent to use the data; C) 
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authorization from the school service manager and D) justification for not using 
procedure A and commitment to the non-identification of the participants. Given 
these results, it is argued that there is a lack of consensus in relation to the ethics 
of scientific research within the scope of SE. This aspect reveals the need for 
greater discussion and reflection on this topic, based on the Personal Data 
Protection Law (LGPD), above all, because we are in a scenario full of cultural 
and structural changes. 
 
Keywords: School Service; Research Ethics; Psychological record. 
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TÍTULO: O Estudo da Demanda Turística do Município de Santa Cruz 

Resumo 

O processo de planejamento turístico envolve o conhecimento do destino 
turístico, da demanda turística, do núcleo emissor e dos destinos concorrentes. 
Portanto, pesquisa de demanda turística é uma importante ferramenta para 
subsidiar o poder público no planejamento de ações para o desenvolvimento do 
setor. O presente trabalho tem como objetivo apresentar o perfil da demanda 
real de visitantes do município de Santa Cruz, localizada na região do Agreste 
Trairi do Rio Grande do Norte. A pesquisa é de caráter descritivo e quantitativo, 
tendo sido adotada como procedimento metodológico a pesquisa survey. A 
aplicação de formulários com os visitantes de Santa Cruz deveria ocorrer em 
quatro etapas no decorrer de um ano, com a pandemia da Covid-19, apenas uma 
etapa foi realizada. Os formulários foram aplicados em pontos da cidade de 
grande circulação de visitantes. A amostra obtida revela alguns resultados 
importantes: a religião é a principal motivação da viagem para Santa Cruz, 
devido ao Santuário de Santa Rita de Cássia, que se apresenta praticamente 
como único atrativo da cidade. O município é um destino de excursionistas, 
visitantes que não pernoitam no destino, e efetuam um gasto per capita 
relativamente baixo, quase que exclusivamente em alimentos e bebidas. É 
importante que a gestão pública municipal e os empreendedores do setor se 
atentem para diversificar a oferta turística, assim como para criar estratégias 
para aumentar o tempo de permanência dos visitantes no município. 
 
Palavras-chave: Turismo. Pesquisa de Demanda Turística. Perfil da Demanda. 

Santa Cruz. 

TITLE: The Study of Tourist Demand in the Municipality of Santa Cruz 

Abstract 

 

The tourism planning process involves knowing the tourist destination, the tourist 
demand, the issuing nucleus and the competing destinations. Therefore, tourism 
demand research is an important tool to subsidize the government in planning 
actions for the development of the sector. The present work aims to present the 
profile of the real demand of visitors from the municipality of Santa Cruz, located 
in the Agreste Trairi region of the Rio Grande do Norte. The research is 
descriptive and quantitative, and the survey research was adopted as a 
methodological procedure. The application of forms with visitors from Santa Cruz 
should take place in four stages over the course of a year, with the Covid-19 
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pandemic, only one stage was carried out. The forms were applied to points of 
the city with a large circulation of visitors. The sample obtained reveals some 
important results: religion is the main motivation for the trip to Santa Cruz, due to 
the Sanctuary of Santa Rita de Cássia, which is practically the city's only 
attraction. The municipality is a destination for hikers, visitors who do not stay 
overnight, and spend relatively low per capita spending, almost exclusively on 
food and drinks. It is important that the municipal public management and 
entrepreneurs in the sector pay attention to diversify the tourist offer, as well as 
to create strategies to increase the length of stay of visitors in the municipality. 

 
 
Keywords: Tourism. Tourism Demand Survey. Demand Profile. Santa Cruz-RN. 
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TÍTULO: MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE 

ESTOQUES COMO PROPOSTA PARA RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS 

PÚBLICOS: UM ESTUDO NO RU/UFRN 

Resumo 

A importância da pesquisa se constrói na necessidade de se buscar 
possibilidades de aumentar eficácia e eficiência em organizações públicas. 
Sendo assim, o problema de pesquisa é pautado em como tornar mais eficiente 
e eficaz o processo de estocagem do RU-UFRN. O objetivo do projeto é elaborar 
e analisar o mapeamento do processo de armazenamento do Restaurante 
Universitário (UFRN). A pesquisa se classifica quanto a natureza como aplicada, 
quanto a abordagem do problema como qualitativa, quanto aos objetivos como 
exploratória e descritiva, quanto aos procedimentos como de campo e 
bibliográfica. Em sua metodologia foram utilizadas a ferramenta SIPOC. Em 
virtude da pandemia não foi possível executar algumas das atividades previstas. 
Em substituição a essas atividades foi elaborado o SIPOC e detalhamento 
descritivo de suas etapas e elementos: Fornecedores, Inputs (Entradas), 
Processo (Passo a Passo), Outputs (Saídas) e Clientes. 
 
Palavras-chave: Mapeamento de Processo. Estoque. SIPOC. 

TITLE: MAPPING AND ANALYSIS OF STOCK MANAGEMENT PROCESSES 

AS A PROPOSAL FOR RATIONALIZING PUBLIC RESOURCES: A STUDY AT 

UFRN'S UNIVERSITY RESTAURANT 

Abstract 

The importance of research is built on the need to seek possibilities to increase 
effectiveness and efficiency in public organizations. Therefore, the research 
problem is based on how to make the RU-UFRN storage process more efficient 
and effective. The objective of the project is to elaborate and analyze the mapping 
of the storage process of the University Restaurant (UFRN). The research is 
classified as nature as applied, as the approach to the problem as qualitative, as 
to the objectives as exploratory and descriptive, as to the procedures as field and 
bibliographic. In its methodology, the SIPOC tool was used. Due to the pandemic, 
it was not possible to carry out some of the planned activities. In substitution for 
these activities, the SIPOC was prepared and a detailed description of its stages 
and elements: Suppliers, Inputs (Inputs), Process (Step by Step), Outputs 
(Outputs) and Customers. 
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Keywords: Process Maping. Inventory. Action Plan. SIPOC. 
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TÍTULO: POSSIBILIDADES DE PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A 

PARTIR DOS MUSEUS VIRTUAIS 

Resumo 

O presente trabalho tem como foco principal inventariar possibilidades de 
pesquisas para a área da história da educação tendo como fonte os museus 
virtuais. Apresentamos ao longo do texto dois museus digitais e suas 
contribuições para a preservação e reflexão da cultura escolar, compreendendo 
que são espaços, que podem ser utilizadas na construção de novas pesquisas. 
A metodologia de análise utilizada no mapeamento dos museus online se deu 
por meio de pesquisa no Google Acadêmico com o descritor: "museu virtual da 
educação". Nos indagamos: Quais possibilidades de pesquisas em história da 
educação podem ser produzidas a partir do estudo nos museus virtuais? Quais 
temáticas podem ser identificadas? A pesquisa é de revisão bibliográfica e 
análise documental, tendo os museus virtuais como fontes primárias. Resultados 
parciais indicam a existência nos anos de 2010 a 2020, sobre a temática, 40 
trabalhos produzidos, mas apenas 5 trabalhos, apresentam museus do campo 
da história da educação que se encontram acessíveis na internet, apresentando 
dentre eles o Museu Nacional da Educação na França (MUNAÉ) e o Museu 
Virtual da Educação (MUVE). Percebemos a importância na investigação em 
virtude das temáticas possíveis diagnosticadas nos acervos dos museus como: 
a análise da importância do patrimônio histórico, a inclusão das tecnologias nas 
metodologias, a abordagem da cultura escolar, resgate das memórias 
educativas, a análise da literatura escolar local e as fontes de arquivos digitais. 
 
Palavras-chave: Museus virtuais. Pesquisa. Memórias educativas. História da 

educação. 

TITLE: RESEARCH POSSIBILITIES IN HISTORY OF EDUCATION IN VIRTUAL 

MUSEUMS 

Abstract 

 

The present work has as main focus to inventory research possibilities for the 
area of the history of education using virtual museums as a source. Throughout 
the text we present two digital museums and their contributions to the 
preservation and reflection of school culture, understanding that they are spaces 
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that can be used in the construction of new research. The analysis methodology 
used in the mapping of online museums took place through a search on Google 
Scholar with the descriptor: "virtual museum of education". We ask ourselves: 
What research possibilities in the history of education can be produced from the 
study in virtual museums? Which themes can be identified? The research is for 
bibliographic review and document analysis, with virtual museums as primary 
sources. Partial results indicate the existence in the years 2010 to 2020, on the 
theme, 40 works produced, but only 5 works, present museums in the field of the 
history of education that are accessible on the internet, presenting among them 
the National Museum of Education in France (MUNAÉ) and the Virtual Education 
Museum (MUVE). We perceive the importance of research due to the possible 
themes diagnosed in the collections of museums, such as: the analysis of the 
importance of historical heritage, the inclusion of technologies in methodologies, 
the approach of school culture, the recovery of educational memories, the 
analysis of local school literature and digital file sources. 

 
 
Keywords: Virtual museums. Search. Educational memories. History of 

education. 
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TÍTULO: Investimentos públicos no Programa de Regionalização do Turismo 

(2004-2018) 

Resumo 

No Brasil, os programas públicos em turismo são planejados, desenvolvidos e 
executados pelo Ministério do Turismo (MTur), desde 2003, quando foi instituído 
na estrutura do governo federal. Apesar de os estados e municípios terem 
autonomia para desenvolverem e executarem programas na área do turismo, em 
grande medida são dependentes dos recursos públicos oriundos do governo 
federal, o que torna o papel MTur central no desenvolvimento turístico do país. 
Desta forma, o presente trabalho tem como principal objetivo revelar o perfil dos 
investimentos executados pelo Ministério do Turismo, no período de 2003 a 
2018. A metodologia deste estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva 
e quantitativa, visto que se fundamenta principalmente no levantamento e 
análise da execução orçamentária em turismo realizado pelo governo federal 
brasileiro, tendo como principal fonte de informação os Relatórios de Execução 
Orçamentária da União. Os resultados da pesquisa permitem afirmar que os 
recursos públicos em turismo foram preponderantemente na área de 
Infraestrutura Básica e Turística, correspondendo a 68,2% dos investimentos 
efetuados pelo MTur de 2003 a 2018. Em seguida, a área com maior cobertura 
é a de Promoção Turística, com 18,4% dos investimentos. Posteriormente, as 
áreas menos privilegiadas: Gestão e Planejamento (3,7%), Qualificação dos 
Serviços (2,2%), Comercialização de Produtos (0,8%) e Estudos e Sistemas de 
Informação (0,4%). 

 
Palavras-chave: Ministério do Turismo. Investimentos Públicos. Orçamento em 

Turismo. 

TITLE: Public investments in the Tourism Regionalization Program (2004-2018) 

Abstract 

In Brazil, public tourism programs are planned, developed and executed by the 
Ministry of Tourism (MTur), since 2003, when it was instituted in the structure of 
the federal government. Although states and municipalities have the autonomy 
to develop and execute programs in the field of tourism, they are largely 
dependent on public resources from the federal government, which makes the 
MTur role central to the country's tourism development. In this way, the present 
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work has as main objective to reveal the profile of the investments carried out by 
the Ministry of Tourism, in the period from 2003 to 2018. The methodology of this 
study is characterized as a descriptive and quantitative research, since it is based 
mainly on the survey and analysis of the budget execution in tourism carried out 
by the Brazilian federal government, having as main source of information the 
Reports of Budget Execution of the Union. The results of the research allow to 
affirm that the public resources in tourism were predominantly in the area of Basic 
and Tourism Infrastructure, corresponding to 68.2% of the investments made by 
MTur from 2003 to 2018. Next, the area with the highest coverage is that of 
Tourism Promotion, with 18.4% of investments. Subsequently, the less privileged 
areas: Management and Planning (3.7%), Qualification of Services (2.2%), 
Commercialization of Products (0.8%) and Studies and Information Systems 
(0.4%). 

 
Keywords: Ministry of Tourism. Public Investments. Tourism Budget 
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TÍTULO: GLOBALIZAÇÃO E MEIO TECNICO CIENTIFICO INFORMACIONAL 

NA ZONA RURAL DA REGIÃO DO SERIDÓ-RN IV - ACARI 

Resumo 

O presente artigo objetiva tratar a inserção da Globalização e do Meio Técnico-
Científico-Informacional na zona rural da Região Intermediária de Caicó, 
especificamente na cidade de Acari/RN. Pouco se sabe sobre os efeitos da 
globalização na zona rural da região supracitada, visto que os estudos sobre o 
tema ainda são escassos e pouco aprofundados. Partindo deste princípio a 
pesquisa em questão buscou analisar os impactos da chegada das tecnologias 
que caracterizam a globalização e o meio técnico-cientifico-informacional na 
zona rural da região intermediária de Caicó, através do município de Acari/RN, 
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, aplicação de 
questionários na zona rural e mapeamento da área com cobertura de internet, 
visando analisar a abrangência da área estudada. Diante desses procedimentos 
metodológicos foi possível concluir que a chegada da globalização trouxe 
mudanças positivas para a área analisada, ao promover o acesso à informação 
e as tecnologias que facilitaram 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 como a queda do 
espírito de coletividade onde se faziam as coisas conjuntamente – lavar roupa, 
assistir televisão, conversar nas calçadas, que agora não a 
 
Palavras-chave: Zona rural. Meio técnico-científico-informacional. Globalização. 

TITLE: GLOBALIZATION AND INFORMATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL 

MEANS IN THE RURAL AREA OF SERIDÓ-RN IV - ACARI 

Abstract 

This article aims to address the insertion of Globalization and the Technical-
Scientific-Informational Environment in the rural area of the Intermediate Region 
of Caicó, specifically in the city of Acari / RN. However, little is known about the 
effects of globalization in the rural area of the aforementioned region, since 
studies on the subject are still scarce and little in-depth. Based on this principle, 
the research in question sought to analyze the impacts of the arrival of 
technologies that characterize globalization and the technical-scientific-
informational environment in the rural area of the intermediate region of Caicó, 
through the municipality of Acari / RN, in order to understand how such elements 
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reorganize the socio-spatial structure of rural communities. The methodology 
used undertook bibliographic research, field observations, application of 
questionnaires in the rural area and mapping of the area with internet coverage, 
in order to analyze the scope of the studied area. Given these methodological 
procedures, it was possible to conclude that the arrival of globalization brought 
positive changes to the analyzed area, by promoting access to information and 
technologies that transform the life of the local population. However, these 
changes also have negative aspects, as they modify the culture of the place to 
the point of harming sociocultural singularities such as the fall of the spirit of 
collectivity where things were done together - washing clothes, watching 
 
Keywords: Countryside. Technical-scientific-informational medium. 

Globalization. 
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TÍTULO: Literatura Infantil Negra: a articulação verbo-visual no livro de literatura. 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva identificar especificidades da articulação verbo-visual no 
livro de Literatura Infantil Negra. Este estudo se justifica pela pouca adesão à Lei 
nº 10.639/2003 que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e médio do país (Brasil, 2004). O artigo 
se fundamenta no discurso humanizador de Candido (1988) sobre a literatura, 
no conceito de texto literário de Amarilha (2013), na relação texto-leitor explicada 
por Zilberman (1991) e no estudo sobre ilustrações porCademartori (2008) e 
Faria (2004). Vinculada ao projeto “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do 
silêncio na sala de aula” (AMARILHA, 2018 – 2022 [CNPq-UFRN/Propesq]) esta 
pesquisa é de natureza bibliográfica. O corpus do estudo foi constituído por dois 
livros de Literatura Infantil Negra: O jovem caçador e a velha dentuça, de 
LucílioManjate (2016); O Casamento da Princesa(2009), de Celso Sisto. A 
escolha das obras se deu a partir de critérios como: ser uma obra recente; ser 
um texto literário; ter personagens negras; ter ilustrações articuladas ao texto 
verbal.Considerou-se relevante a discussão de questões étnico-raciais através 
de livros de Literatura Infantil Negra, a fim de implementar uma educação que 
faça face ao racismo, ao preconceito e à discriminação. 

 
 
Palavras-chave: Literatura Infantil Negra . articulação verbo-visual . educação 

TITLE: Black Children's Literature: the verb visual articulation in literature book. 

Abstract 

This paper aims to identify specificities of the verb visual articulationin Black 
Children's Literature books. This study isjustified by the poor adherence to the 
Law 10.639 / 2003, which requires the teaching of Afro-Brazilian History and 
Culture in elementary and high schools in Brazil (Brazil, 2004). The article is 
based on Candido's (1988) humanizing discourse about literature, Amarilha's 
(2013) literary text concept, the text-reader relationship explained by Zilberman 
(1991) and studies of illustrations by Cademartori (2008) and Faria (2004). The 
article is linked to the project “Black Children's Literature: debating the color of 
silence in the classroom” (AMARILHA, 2018 - 2022 [CNPq-UFRN / Propesq]). 
This research is bibliographic. The corpus of the study is compound by two works 
of Black Children's Literature: O jovemcaçador e a velhadentuça, by 
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LucílioManjate; O Casamento da Princesa, by Celso Sisto. These choices are 
based on the following criteria: being a recent book; being a literary text; have 
black characters; have articulated illustrations to the verbal text. In this article it 
is relevant the discussion of ethnic-racial issues through books of Black 
Children's in order to establish an education that faces racism, prejudice and 
discrimination. 
 
Keywords: Black Children's Literature . verb visual articulation . education 
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TÍTULO: Análise de queixas e demandas no serviço de plantão psicológico 

Resumo 

O presente trabalho, é uma pesquisa intitulada “Análise de queixas e demandas 
no serviço de plantão psicológico”, na qual pretende-se analisar as principais 
queixas e demandas que surgem com mais frequência no serviço de plantão 
psicológico. Pertencente ao projeto de extensão intitulado “Cuidar da existência: 
plantão psicológico e psicoterapia na Facisa/UFRN”, é desenvolvido o serviço de 
plantão psicológico para a comunidade do município de Santa Cruz/RN e para 
os alunos da própria instituição. O objetivo da pesquisa é capacitar os discentes 
para a análise das fichas cadastrais. A metodologia será dividida em duas 
etapas: 1) análise das fichas cadastrais que são preenchidas no momento do 
atendimento; 2) é constituída por uma entrevista com o usuário, que deve ser 
feita após um mês do atendimento, nesta etapa é realizado o convite para 
participar da pesquisa e, caso aceite, é colhida a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 
 
Palavras-chave: Plantão psicológico, Ficha de atendimento. 

TITLE: Analysis of complaints and demands in the psychological service 

Abstract 

The present work is a research entitled “Analysis of questions and demands in 
the psychology service”, which describes as main questions and demands that 
arise most frequently in the psychology service. Belonging to the extension 
project entitled “Taking care of the exhibition: psychological and psychological 
planting at Facisa / UFRN”, it is developed or psychological planting service for 
the community of the municipality of Santa Cruz / RN and for the students of the 
institution itself. The objective of the research is to train students to analyze the 
registration forms. The methodology will be divided into two stages: 1) analysis 
of the registration forms that are filled out at the time of service; 2) it is carried out 
by an interview with the user, which must be done after one month of attendance, 
in this stage it is carried out or an invitation to participate in the research and, if 
accepted, it is collected and signature of the Free and Informed Consent Form. 
 
Keywords: Psychological duty, Attendance form. 
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TÍTULO: PRESENÇA DE RASTROS DO PASSADO REGIONAL NO ROMANCE 

RASTEJO, DE HUMBERTO HERMENEGILDO 

Resumo 

Este trabalho é dedicado à análise de Rastejo (HUMBERTO HERMENEGILDO, 
2017), e busca observar a maneira como esse romance revisita o passado e o 
faz emergir no presente estruturado de seus resíduos graças à lembrança. Por 
meio de uma escrita em que o silêncio também se expressa como uma instância 
de linguagem em contraste com a fala habitual (Barthes, 2003). Nessa 
perspectiva, o trabalho se destaca por componentes de representação social da 
coletividade regional, de diálogo entre narrativa contemporânea e tradição 
literária e de oposição ao apagamento do passado histórico e literário. Ao 
revisitar o passado, o narrador (Pedro) traz à tona o contexto dinâmico das 
localizações periféricas e centrais à lógica do capitalismo do século XX, nos seus 
aspectos históricos, sociais e regionais. Junto com dramas humanos, 
histórias/estórias? Que universalizam os personagens e as experiências 
descritas. A investigação se apóia em teorias como as do rastro e da 
rememoração de Walter Benjamin, os escritos sobre os resíduos do passado e 
o marxismo na literatura de Raymond Williams, os estudos sobre o silêncio de 
Roland Barthes, as abordagens literárias de Antônio Cândido e uma gama de 
ensaios teóricos sobre Regionalismo (destaco Beco ao Belo de Lígia Chiappini, 
1995). É o acompanhamento de um Rastejo, que reacende os vestígios do 
passado na busca de dar visibilidade ao que o tempo encobriu. Com o objetivo 
de coletar dados, desenvolver fortuna crítica e projetos sobre a obra em análise. 
 
Palavras-chave: Literatura, Rastro, Rememoração, Regionalismo, cultura 

TITLE: PRESENCE OF REGIONAL PAST TRACKS IN ROMANCE RASTEJO, 

BY HUMBERTO HERMENEGILDO 

Abstract 

This work is dedicated to the analysis of Rastejo (HUMBERTO 
HERMENEGILDO, 2017), and seeks to observe the way in which this novel 
revisits the past and makes it emerge in the structured present of its residues 
thanks to remembrance. Through writing in which silence is also expressed as 
an instance of language in contrast to habitual speech (Barthes, 2003). In this 
perspective, the work stands out for its components of social representation of 
the regional collectivity, of dialogue between contemporary narrative and literary 
tradition and of opposition to the erasure of the historical and literary past. In 
revisiting the past, the narrator (Pedro) brings up the dynamic context of 
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peripheral and central locations to the logic of 20th century capitalism, in its 
historical, social and regional aspects. Along with human dramas, History/story? 
That universalize the characters and the experiences described. The 
investigation is based on theories such as Walter Benjamin's trace and 
remembrance, Raymond Williams 'writings on the residues of the past and 
Marxism, Roland Barthes' studies on silence, Antônio Cândido's literary 
approaches and a range of theoretical essays on Regionalism (I highlight Beco 
ao Belo by Lígia Chiappini, 1995). It is the accompaniment of a Rastejo, which 
rekindles the vestiges of the past in the quest to give visibility to what time has 
covered. In order to collect data, develop critical wealth and projects on the work 
under analysis. 
 

  

 
Keywords: Literature, Trail, Remembrance, Regionalism, culture 
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TÍTULO: Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: qual força 

de trabalho? 

Resumo 

 

  

 

Este relatório é resultado da execução do plano de trabalho “Política Social e 
Reprodução da Força de Trabalho no RN: qual força de trabalho?”, desenvolvida 
no âmbito da iniciação científica e financiada pelo Programa de Bolsas de 
Iniciação Científica da UFRN. O referido plano de trabalho integra a pesquisa 
“Política social e Reprodução da Força de trabalho no Rio Grande do Norte”, a 
qual tem por objetivo central analisar a relação entre as políticas sociais e a 
reprodução da força de trabalho no Rio Grande do Norte, vinculada ao Grupo de 
Estudos e Pesquisa Trabalho, Ética e Direitos (GEPTED). O processo de 
pesquisa centrou-se em investigar a configuração econômica e social da classe 
trabalhadora em Natal/RN, buscando apreender as condições de trabalho e de 
renda em Natal/RN, caracterizar os trabalhadores segundo sua inserção no 
mercado de trabalho, quais as atividades econômicas nas quais estão 
empregados os trabalhadores e apreender a situação de classe na formação 
social na capital potiguar. E para tanto, a pesquisa, assentada numa abordagem 
qualitativa e quantitativa, foi desenvolvida por meio de estudos de obras teóricas 
e de fontes documentais. 

 
 
Palavras-chave: Política social. Reprodução da Força de trabalho. Classe 

trabalhadora. 

TITLE: Social Policy and Reproduction of the Workforce in RN: which workforce? 

Abstract 

This report is the result of the execution of the work plan “Social Policy and 
Reproduction of the Workforce in RN: which workforce?”, Developed within the 
scope of scientific initiation and financed by the UFRN Scientific Initiation 
Scholarship Program. The aforementioned work plan is part of the research 
“Social Policy and Reproduction of the Workforce in Rio Grande do Norte”, which 
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has the central objective of analyzing the relationship between social policies and 
the reproduction of the workforce in Rio Grande do Norte, linked to the Work, 
Ethics and Rights Study and Research Group (GEPTED). The research process 
focused on investigating the economic and social configuration of the working 
class in Natal / RN, seeking to apprehend working and income conditions in Natal 
/ RN, characterizing workers according to their insertion in the labor market, what 
are the activities economic conditions in which workers are employed and 
apprehend the class situation in social formation in the state capital. And for that, 
the research, based on a qualitative and quantitative approach, was developed 
through studies of theoretical works and documentary sources. 
 
Keywords: Social policy. Reproduction of the workforce. Working class. 
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TÍTULO: Empresa, desenvolvimento sustentável e função social 

Resumo 

 

A empresa, para além de sua função econômica, desempenha importante papel 
no desenvolvimento político, social e cultural da comunidade. Nesse contexto, a 
atividade empresarial apresenta-se também como ferramenta para a 
concretização dos objetivos do Estado Democrático de Direito, tais quais 
previstos na Constituição Federal. Para tanto, há a necessidade de atuar dentro 
de certas balizas estabelecidas pela própria ordem constitucional, a exemplo da 
função social da propriedade que condiciona o uso da propriedade à realização 
dos interesses sociais. Partindo dessa premissa, o presente trabalho, utilizando-
se de pesquisa bibliográfica com abordagem quali-quantitativa, propõe-se a 
demonstrar, enquanto consequência da função social da propriedade, o 
reconhecimento, na ordem econômica, da função social da empresa que, de 
maneira similar, impõe a atuação dos atores empresariais de forma a promover 
o bem-estar social. Essa atuação, por sua vez, pressupõe a necessidade do 
desenvolvimento sustentável, capaz de harmonizar o crescimento econômico e, 
ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente, enquanto direito 
fundamental e, consequentemente, de concretizar os valores mais caros ao 
Estado Democrático, quais sejam, a promoção da dignidade da pessoa humana 
e a realização da justiça social. 

 
 
Palavras-chave: Empresa. Função social. Desenvolvimento sustentável. Justiça 

social. 

TITLE: COMPANY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIAL FUNCTION 

Abstract 

 

The company, in addition to its economic function, plays an important role in the 
political, social and cultural development of the community. In this context, 
business activity also presents itself as a tool for the achievement of the 
objectives of the Democratic State Ruled by Law, as declared in the Federal 
Constitution. For that purpose, there is a need to act within certain guidelines 
established by the constitutional order itself, such as the social function of 
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property that conditions the use of property to realization of social interests. 
Based on this premise, the present work, using bibliographic research with a 
qualitative and quantitative approach, proposes to demonstrate, as a 
consequence of the social function of property, the recognition, in the economic 
order, of company’s social function, which similarly, it imposes the action of 
business actors in order to promote social well-being. This action, however, 
presupposes the need for sustainable development, capable of harmonizing 
economic growth and, at the same time, preserving the environment, as a 
fundamental right and, consequently, accomplishing the most meaningful values 
to the Democratic State, for instance, the promotion of human dignity and social 
justice attainment. 

 
 
Keywords: Company. Social function. Sustainable development. Social justice. 
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TÍTULO: As Conferências Nacionais de Pesca como espaços de interlocução e 

construção de estratégias para cadeia produtiva de pescado 

Resumo 

Este artigo é o resultado do trabalho de pesquisa e análise das Conferências 
Nacionais do setor da pesca no que se refere à discussão sobre produção, 
distribuição, comercialização e consumo dos pescados extraídos por 
comunidades pesqueiras. O objetivo central é entender as conferências 
nacionais como espaços de debate e de construção de estratégias para o setor. 
Baseou-se na literatura sobre instâncias de participação, em especial as 
conferências nacionais, a cadeia produtiva e políticas públicas para a pesca 
artesanal e analisou-se os relatórios finais das conferências nacionais do setor 
pesqueiro ocorridas entre 2003 e 2009. Conclui-se que as políticas públicas 
evidenciadas pelas conferências não priorizaram os interesses da pesca 
artesanal e o desafio do consumo de pescado no mercado interno brasileiro 
ainda não foi superado. Ressalta-se a importância desses produtos na garantia 
da Segurança Alimentar e Nutricional, uma vez que a atividade pesqueira 
artesanal promove praticas alimentares saudáveis, diversificadas, sustentáveis 
nos aspectos econômico e culturais. 
 
Palavras-chave: conferências; pescadores; consumo; pescados; cadeia 

TITLE: The National Fisheries Conferences as a space for dialogue and strategy 

building for the fish production chain. 

Abstract 

This article is the result of the research and analysis work of the National 
Conferences of the fisheries sector with regard to the discussion on production, 
distribution, commercialization and consumption of the fish extracted by fishing 
communities. The central objective is to understand national conferences as 
spaces for debate and the construction of strategies for the sector. It was based 
on the literature on instances of participation, in particular national conferences, 
the production chain and public policies for the artisanal fisheries sector, and the 
final reports of the national fisheries sector conferences that took place between 
2003 and 2009 were analyzed. that the public policies evidenced by the 
conferences did not prioritize the interests of artisanal fishing and the challenge 
of consuming fish in the Brazilian domestic market has not yet been overcome. 
The importance of these products in guaranteeing Food and Nutritional Security 
is emphasized, since the artisanal fishing activity promotes healthy, diversified, 
sustainable food practices in economic and cultural aspects. 
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Keywords: conferences;fishermen;consumption;fish;productive chain;public 

policy 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal no acesso da população as ações de 

Promoção à Saúde no Rio Grande do Norte 

Resumo 

O presente estudo tem por objetivo contextualizar sobre o ajuste fiscal e suas 
implicações no acesso aos serviços de Promoção à Saúde. Apresenta 
resultados parciais da pesquisa intitulada “As Implicações do Ajuste Fiscal na 
Efetivação das Políticas Sociais, no Agravamento da Pobreza e na Desigualdade 
Social”, com ênfase na política de saúde, particularizando as ações e serviços 
de Promoção da Saúde. Essa pesquisa é orientada pelo método crítico-dialético, 
trata-se de um estudo com enfoque misto, com abordagem quantiqualitativa e 
se utiliza da revisão de literatura, coleta de dados secundários e análise 
documental em Planos Plurianuais, Relatórios de Gestão e consulta no SIOP. 
Os resultados mostram que, com a política de ajuste fiscal e consequentemente 
a redução dos gastos públicos, ocorre o comprometimento na oferta e acesso 
dos serviços de promoção à saúde, visto que o enfoque das ações estatais 
concentrou-se na vigilância epidemiológica através do tratamento, diagnóstico e 
prevenção de patologias, secundarizando as intervenções específicas para 
promover a saúde e reduzir agravos. Além disso, o Estado elege o pagamento 
dos encargos e juros da dívida pública como prioridade, o que ocasiona na 
redução de investimentos nas políticas sociais, rebatendo diretamente na oferta 
e qualidade dos serviços, deixando os indivíduos socialmente mais vulnerável à 
mercê de um serviço precarizado, que amplia a desigualdade social. 
 
Palavras-chave: Promoção à Saúde. Ajuste Fiscal. Desigualdade Social. 

TITLE: The Implications of the Fiscal Adjustment on the population's access to 

Health Promotion actions in Rio Grande do Norte 

Abstract 

This study aims to contextualize the fiscal adjustment and its implications for 
access to Health Promotion services. It presents partial results of the research 
entitled "The Implications of the Fiscal Adjustment in the Effectiveness of Social 
Policies, in the Aggravation of Poverty and in Social Inequality", with emphasis 
on health policy, particularizing the actions and services of Health Promotion. 
This research is guided by the critical-dialectical method, it is a study with a mixed 
focus, with a quantitative and qualitative approach and uses literature review, 
collection of secondary data and document analysis in Multiyear Plans, 
Management Reports and consultation at SIOP. The results show that, with the 
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policy of fiscal adjustment and consequently the reduction of public spending, 
there is a compromise in the offer and access of health promotion services, since 
the focus of state actions was concentrated on epidemiological surveillance 
through treatment, diagnosis and prevention of pathologies, secondary to specific 
interventions to promote health and reduce health problems. In addition, the State 
chooses the payment of charges and interest on public debt as a priority, which 
causes a reduction in investments in social policies, directly impacting the offer 
and quality of services, leaving the population socially more vulnerable at the 
mercy of a precarious service, which widens social inequality. 
 
Keywords: Health Promotion. Fiscal Adjustment. Social Inequality. 
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TÍTULO: O PASSADO PERMANENTE: Uma análise da obra Cinzas do Norte, 

de Milton Hatoum 

Resumo 

 

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa Narrar é resistir?: literatura 
brasileira contemporânea e memória, uma análise preliminar e pretende analisar 
o livro Cinzas do Norte, de Milton Hatoum. A investigação busca refletir como o 
dispositivo de memória atua na narrativa, para tanto, utilizaremos teóricos como 
Antonio Candido (2005), Maurice Halbwachs (1990) e Pierre Nora (1993). Dessa 
forma, veremos que a obra é fruto de movimentos coletivos e individuais que 
refletem um passado que permanece na memória da nossa sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Cinzas do Norte, Memória, Literatura Brasileira, 

Contemporaneidade. 

TITLE: The permanent past: an analysis of Cinzas do Norte by Milton Hatoum 

Abstract 

 

The present work is part of the research project Narrar é resist ?: Contemporary 
Brazilian Literature and Memory, a preliminary analysis and intends to analyze 
the book Cinzas do Norte by Milton Hatoum. The investigation seeks to reflect 
how the memory device acts in the narrative, so we will use theorists such as 
Antonio Candido (2005), Maurice Halbwachs (1990) and Pierre Nora (1993). In 
this way, we will see that the work is the result of collective and individual 
movements that reflect a past that remains in the memory of our society. 

 
 
Keywords: Cinzas do Norte, Memory, Brazilian Literature, Contemporaneity. 
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TÍTULO: Análise de paráfrases em resumos produzidos por estudantes 

universitários a partir de artigos de opinião 

Resumo 

Elaborar resumos costuma ser uma atividade frequente em diversos cursos do 
ensino superior. O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise de 
paráfrases em resumos produzidos por universitários a partir de um artigo de 
opinião. A relevância dessa pesquisa reside no fato de que investigar padrões 
linguísticos em resumos de universitários pode contribuir para o aprimoramento 
do processo de ensino e aprendizagem da leitura e produção textual. O 
referencial teórico teve como base os trabalhos de Marcuschi (2002) sobre 
gêneros textuais; Cavalcante (2012) sobre sequências textuais; Goldstein et al 
(2009) sobre artigo de opinião; Leite (2006) sobre resumo; e Hilgert (1993, 2006), 
Galembeck & Takao (2001) sobre paráfrase. O corpus é constituído por 24 
resumos de um artigo de opinião contrário ao ensino religioso em escolas 
públicas. Os resumos foram redigidos como avaliação de reposição das 
disciplinas da área de Leitura e Produção de textos em 6 diferentes cursos 
(Biblioteconomia, Ciências Sociais, Filosofia, Pedagogia, Publicidade e Serviço 
Social) entre os anos de 2014 e 2018. A análise indicou que parafrasear parece 
exigir tanto o desenvolvimento de competência leitora para interpretar as 
informações do texto quanto o conhecimento de vocabulário para reformular as 
proposições nele presentes. Em contrapartida, na lacuna de tais competências, 
observou-se que os resumidores tendem a copiar as mesmas palavras do texto, 
demonstrando menor domínio de recursos coesivos. 
 
Palavras-chave: paráfrase; resumo; ensino superior. 

TITLE: An analysis of student-generated paraphrases in summaries of an opinion 

piece 

Abstract 

Elaborating summaries is a frequent activity in university courses. The objective 
of this work is to present an analysis of student-generated paraphrases in 
summaries of an opinion piece. Investigating linguistic patterns in summaries can 
contribute to the improvement of the teaching-learning process in the subject of 
reading and writing. The theoretical framework is based on the works of 
Marcuschi (2002) regarding textual genres; Goldstein et al. (2009) on opinion 
pieces; Leite (2006) concerning summaries; and Hilgert (1993, 2006), 
Galembeck & Takao (2001) of paraphrases. The corpus consists of 24 
summaries of an opinion piece that defies the idea of religious teaching in public 
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schools. Students from six different fields (Library Science, Social Sciences, 
Philosophy, Pedagogy, Advertising, and Social Work) wrote these summaries as 
a replacement assignment for the courses of Reading and Text Production 
between the years of 2014 and 2018. The analysis indicated that paraphrasis 
seems to demand as much as reading comprehension as the vocabulary to 
restate them. However, as a competency gap, we observed that the summarizers 
tend to copy the same words from the text, indicating a lack of ownership and 
grasp of the cohesive mechanisms that are required in the process of text 
restatement. 
 
Keywords: paraphrase, summary, university courses. 
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TÍTULO: Aspectos Construtivos e Tecnológicos de Edifícios Comerciais e 

Shoppings Centers. 

Resumo 

 

O projeto arquitetônico de um empreendimento de grande porte, como é o caso 
de Shoppings Centers, requer a interação de vários aspectos, de forma a garantir 
o bom desempenho da edificação como um todo, trazendo economia ao 
proprietário e a sensação de bem-estar ao cliente. Dentre esses fatores, o 
sistema estrutural e os materiais utilizados têm um forte impacto no sucesso do 
empreendimento. Com isso, o objetivo deste trabalho é indicar aspectos 
construtivos que influenciam no projeto arquitetônico, buscando identificar quais 
os sistemas construtivos mais utilizados nessa tipologia de centros comerciais, 
e realizar um diagnóstico com as estratégias de decisões projetuais. Para isso, 
a metodologia utilizada foi pautada na pesquisa sobre a produção arquitetônica 
de shoppings nacionais e internacionais, a sistematização dos dados coletados, 
a análise e apuração deste referencial bibliográfico, além de realização de visitas 
técnicas, e finalmente a análise de projetos, imagens e desenhos. Como 
resultado, têm-se um levantamento atualizado dos principais aspectos 
construtivos e tecnológicos dos edifícios voltados para shoppings centers e 
centros comerciais. 

 
 
Palavras-chave: Shopping center; Sistemas estruturais; Aspectos construtivos. 

TITLE: Constructive and technological aspects of commercial buildings and 

shopping centers. 

Abstract 

 

The architectural design of a large enterprise, as in the case of shopping malls, 
requires the interaction of several aspects, in order to guarantee the good 
performance of the building as a whole, bringing savings to the owner and the 
feeling of well-being throughout. client. Among these factors, the structural 
system and the materials used have a strong impact on the project's success. 
Thus, the objective of this work is to indicate constructive aspects that influence 
architectural design, seeking to identify which construction systems are most 
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used in this typology of shopping centers, and make a diagnosis with design 
decision strategies. For this, the methodology used was based on research on 
the architectural production of national and international shopping malls, the 
systematization of the data collected, the analysis and verification of this 
bibliographic reference, in addition to technical visits, and finally the analysis of 
projects, images and drawings. As a result, there is an updated survey of the 
main construction and technological aspects of buildings aimed at shopping 
centers. 

 
 
Keywords: Shopping center; Structural systems; Constructive aspects. 
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TÍTULO: ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (EJA): UMA PROPOSTA DA PEDAGOGIA DO MOVIMENTO 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi efetivar-se uma análise do ensino e aprendizagem 
dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas aulas de Educação 
Física (EF), através de uma entrevista qualitativa com o uso de coleta de dados 
de uma docente atuante de uma escola pública do município de Natal/RN. 
Buscando analisar seu perfil de formação docente, suas motivações e 
dificuldades acerca do ensino do EJA e, a partir desta entrevista propor 
intervenções, a fim de que se encontre uma melhor relação de ensino-
aprendizagem na disciplina de Educação Física, a partir da pedagogia do 
movimento. Os resultados mostram a importância da pedagogia do movimento 
para o ensino do EJA, a necessidade de uma maior atenção para este público 
discente através de pesquisas e/ou extensões, uma formação que busque 
preparar o futuro docente para esta área e, a desvalorização da disciplina como 
componente na formação humana. 
 
Palavras-chave: Educação Física, Educação de Jovens e Adultos; ensino-

aprendizagem 

TITLE: TEACHING AND LEARNING IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE 

AND ADULTS (EJA): A PROPOSAL OF THE PEDAGOGY OF THE MOVEMENT 

Abstract 

The aim of this study was to perform an analysis of the teaching and learning of 
students of Youth and Adult Education (EJA) in physical education (PE) classes, 
through a qualitative interview with the use of data collection of a teacher working 
in a public school of the municipality of Natal/RN. Seeking to analyze its profile of 
teacher education, its motivations and difficulties about the teaching of the EJA 
and, from this interview propose interventions, in order to find a better teaching-
learning relationship in the discipline of Physical Education, from the pedagogy 
of the movement. The results show the importance of the pedagogy of the 
movement for the teaching of the EJA, the need for greater attention for this 
student public through research and/or extensions, a training that seeks to 
prepare the future teacher for this area and the devaluation of the discipline as a 
component in human formation. 
 
Keywords: Physical Education, Youth and Adult Education; teaching-learning 
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TÍTULO: PROBLEMATIZANDO A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE NATAL-RN 

Resumo 

O objetivo do presente estudo foi realizar uma analise sobre o fazer pedagógico 
de uma professora licenciada em Educação Física (EF), atuante na Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola do município de Natal/RN. Trata-se 
de um projeto piloto para realizar uma intervenção pedagógica, junto a 
professora, a partir da pedagogia do movimento. Buscou-se identificar quais os 
desafios e dificuldades encontradas para a realização das suas aulas, para isso 
foi realizada uma entrevista qualitativa como instrumento de coleta de dados. A 
partir desta entrevista foi possível identificar sua formação docente, suas 
reflexões quanta a pratica docente nesta modalidade de ensino, e levantar 
considerações quanto o conteúdo da entrevista. 
 
Palavras-chave: Educação física; Educação de Jovens e Adultos; Pedagógia do 

movimento; 

TITLE: PROBLEMATIZING PHYSICAL EDUCATION IN THE EDUCATION OF 

YOUNG PEOPLE AND ADULTS IN THE MUNICIPALITY OF NATAL-RN 

Abstract 

The objective of the present study was to carry out an analysis on the pedagogical 
practice of a teacher licensed in Physical Education (EF), working in the 
Education of Youth and Adults (EJA) in a school in the city of Natal / RN. It is a 
pilot project to carry out a pedagogical intervention, with the teacher, based on 
the movement's pedagogy. An attempt was made to identify the challenges and 
difficulties encountered in conducting their classes, for which a qualitative 
interview was conducted as a data collection instrument. From this interview, it 
was possible to identify his teaching background, his reflections on teaching 
practice in this type of teaching, and to raise considerations regarding the content 
of the interview. 
 
Keywords: Physical education; Youth and Adult Education; Movement pedagogy; 
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TÍTULO: O Ensino de Geografia no contexto da era digital: desafios e 

possibilidades do uso das TIC na sala de aula 

Resumo 

O final do século XX foi marcado pela Revolução Técnico-Científica-
Informacional, que possibilitou mudanças significativas nas estruturas e práxis 
educacionais. As Tecnologias da Informação e Comunicação- TIC passaram a 
ser cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade e essas tem gerado 
novas perspectivas ao processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho teve 
como objetivo geral analisar o panorama do uso das TIC pelos professores de 
Geografia nas escolas públicas do ensino fundamental II e ensino médio da 
cidade de Caicó – Rio Grande do Norte e compreender quais os fatores que 
explicam a sua subutilização. Como objetivos específicos buscou-se reconhecer 
os principais entraves que o professor de Geografia apresenta quanto a 
utilização das TIC em sala de aula; identificar as possíveis estratégias de 
superação desses entraves; examinar a percepção da equipe pedagógica da 
escola acerca da subutilização dos recursos e evidenciar a avaliação dos alunos 
quanto ao uso das TIC na aula de Geografia. A partir da pesquisa realizada 
identificou-se que a utilização das TIC como um recurso didático pelos 
professores de Geografia ainda não faz parte efetiva da sua prática pedagógica 
como deveria e que a sua subutilização se explica pela insuficiência de recursos 
tecnológicos nas escolas e a baixa capacitação dos professores em fazer o uso 
técnico e pedagógico desses recursos. 
 
Palavras-chave: TIC; Ensino de Geografia; subutilização; recursos didáticos. 

TITLE: Teaching Geography in the context of the digital age: challenges and 

possibilities of using ICT in the classroom 

Abstract 

The end of the 20th century was marked by the Technical-Scientific-Informational 
Revolution, which allowed for significant changes in educational structures and 
praxis. Information and Communication Technologies - ICT have become 
increasingly present in society's daily lives and these have new perspectives for 
the teaching-learning process. This work had as general objective to analyze the 
panorama of the use of ICT by the teachers of Geography in the public schools 
of the elementary and high schools of the city of Caicó - Rio Grande do Norte, 
having as general objective to understand the factors that explain its 
underutilization, and how objectives to record the main records that the 
Geography teacher presents about the use of ICT in the classroom; identify as 
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possible strategies to overcome these inputs; examine the perception of the 
school's pedagogical team about the underutilization of resources and 
demonstrate the students' evaluation regarding the use of ICT geography 
classes. From the research conducted, it was identified that the use of ICT as a 
didactic resource by teachers of Geography is not yet an effective part of their 
pedagogical practice, as it should and that its underutilization is explained by the 
insufficiency of technological resources in schools and with low training of 
teachers in making the technical and pedagogical use of these resources. 
 
Keywords: ICT; Geography teaching; underutilization; didactic resources. 
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TÍTULO: Internacionalização da produção científica da Psicologia Ambiental na 

América Latina 

Resumo 

 

A presente pesquisa propõe conhecer o processo de internacionalização da 
produção científica da Psicologia Ambiental (PA) na América Latina, 
considerando a construção de conhecimentos voltados para as especificidades 
deste contexto e para nossa realidade local. 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) e Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), levando em conta apenas 
bibliotecas latino-americanas. Como critérios de inclusão foram considerados 
artigos com tema relacionado à Psicologia Ambiental, pelo menos um autor da 
Psicologia, além de, pelo menos, um dos autores vinculado institucionalmente a 
alguma instituição latino-americana. Como resultados foram encontrados 276 
artigos publicados entre 1994 e 2018, tendo como língua principal o português 
com 54%, seguida do espanhol (41,7%) e do inglês (4,3%). As revistas que mais 
veiculam esses artigos são brasileiras, sendo as principais a Estudos de 
Psicologia (Natal), Psicologia & Psicologia em Estudo (Maringá). Por fim, 
ressalta-se a importância do Brasil no âmbito da produção e divulgação do 
conhecimento da área na região, bem como a necessidade de expandir a 
cooperação com/entre os demais países latino-americanos. 

 
 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental; América Latina; produção científica 

TITLE: Internationalization of scientific production of Environmental Psychology 

in Latin America 

Abstract 
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This research proposes to know the internationalization of Environmental 
Psychology (PA) in Latin America, through the scientific production of the area in 
the region, observing the construction of knowledge focused on the specificities 
of this context and for our local reality. Specifically, it sought to understand the 
biometric characteristics of scientific production in Environmental Psychology in 
Latin America. A survey of scientific articles with the term Environmental 
Psychology was carried out in the Scientific Electronic Library Online database 
(SciELO) and Red de Ciencias Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal (Redalyc), taking into account only Latin American libraries . As 
inclusion criteria, articles with a theme related to Environmental Psychology were 
considered, at least one author of Psychology, in addition to at least one of the 
authors linked institutionally to some Latin American institution. As a result, 276 
articles published between 1994 and 2018 were found, with Portuguese as the 
main language with 54%, followed by Spanish (41.7%) and English (4.3%). The 
magazines that most convey these articles are Brazilian, the main ones being 
Studies of Psychology (Natal), Psychology & Psychology in Study (Maringá). 
Finally, it emphasizes the importance of Brazil in terms of the production and 
dissemination of knowledge in the area in the region, as well as the need to 
expand cooperation among other Latin American countries. 

 
 
Keywords: Environmental Psychology; Latin America; scientific production 
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TÍTULO: A psicologia educacional e a formação do pedagogo: análise das 

práticas nos estágios 

Resumo 

 

RESUMO: Durante a formação, licenciandos percorrem a jornada acadêmica 
aprendendo sobre as teorias que fundamentam sua atividade prática. A atual 
versão do plano de trabalho visa sistematizar conhecimentos e investigações no 
âmbito do projeto mais amplo denominado "Psicologia educacional e as 
interfaces com práticas formativas na educação infantil e ensino fundamental: 
Uma análise dos estágios supervisionados da UFRN". O recorte feito neste 
trabalho terá enfoque na formação de pedagogos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Tendo como objetivo analisar práticas de estágio de 
estudantes de pedagogia na UFRN e suas interfaces com conhecimentos 
psicológicos. A metodologia segue os princípios da pesquisa qualitativa, quanto 
a utilização de entrevistas e observação da ação do pedagogo no estágio na 
Educação Infantil, Anos Inicias do Ensino Fundamental e na Educação de 
Jovens e Adultos. Ao todo foram visitadas três escolas do município de Natal/RN, 
tendo como critério de escolha, uma lista de instituições que recebem alunos 
para realizar o estágio supervisionado.Os resultados apontam para as relações 
entre as vivências práticas realizadas nos estágios através de intervenções 
durante as aulas e as concepções teóricas sobre ensino e aprendizagem que 
norteiam diferentes abordagens da psicologia da educação. 

 
 
Palavras-chave: Estágios.Conhecimentos psicológicos.Teoria e Prática 

TITLE: Educational psychology and pedagogue training: analysis of practices in 

internships 

Abstract 

ABSTRACT: During their training, graduates go through the academic journey 
learning about the theories that underlie their practical activity. The current 
version of the work plan aims to systematize knowledge and research within the 
broader project called "Educational psychology and the interfaces with training 
practices in early childhood and elementary education: An analysis of the 
supervised internships at UFRN". The cut made in this work will focus on the 
training of pedagogues at the Federal University of Rio Grande do Norte. Aiming 
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to analyze internship practices of pedagogy students at UFRN and their 
interfaces with psychological knowledge. The methodology follows the principles 
of qualitative research, regarding the use of interviews and observation of the 
pedagogue's action in the internship in Early Childhood Education, Early Years 
of Elementary School and in Youth and Adult Education. In all, three schools in 
the city of Natal / RN were visited, with the choice criteria being a list of institutions 
that receive students to carry out the supervised internship. The results point to 
the relationships between the practical experiences carried out in the internships 
through interventions during the classes and theoretical conceptions about 
teaching and learning that guide different approaches of educational psychology. 
 
Keywords: Training. Psychological knowledge. Theory and practice. 
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TÍTULO: Análise das dissertações e produtos educacionais produzidas de 2016 

a 2018 no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática3 

Resumo 

Este relatório apresenta um esboço do que é o projeto de título “análises das 
dissertações do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) “ e os resultados das 
atividades realizadas como bolsista do projeto aprovado pelo Edital de Bolsas de 
Pesquisa da UFRN. A análise se deu dos anos de 2016, 2017 e 2018, tendo 
como base orientadora os descritores analíticos CEDOC/UNICAMP. Houve a 
inserção de parâmetros como o Produto Educacional, Metodológico e 
Referencial Teórico. Foram analisadas um total de cinquenta dissertações, que 
foram organizadas em planilhas do Excel. As áreas contempladas nos três anos 
analisados foram Matemática com onze trabalhos, Biologia com oito, Química 
cinco dissertações, Física foram quatro, Astronomia três e Ciências uma. O 
Produto Educacional está presente em maior número das dissertações. 
 
Palavras-chave: Análises de dissertações, CEDOC/UNICAMP, Produto 

educacional 

TITLE: Analysis of dissertations and educational products produced from 2016 to 

2018 in the professional master's degree in mathematics and science teaching 

Abstract 

This report presents an outline of what is the title project “analyzes of the 
dissertations of the Professional Master's Degree in Science and Mathematics 
Teaching at the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN)“ and the 
results of the activities carried out as a scholarship holder of the project approved 
by the Public Notice Research Grants from UFRN. The analysis took place in the 
years 2016, 2017 and 2018, based on the CEDOC / UNICAMP analytical 
descriptors. Parameters such as the Educational Product, Methodological and 
Theoretical Reference were inserted. A total of fifty dissertations were analyzed, 
which were organized in Excel spreadsheets. The areas covered in the three 
years analyzed were Mathematics with eleven papers, Biology with eight, 
Chemistry five dissertations, Physics were four, Astronomy three and Science 
one. The Educational Product is present in a greater number of dissertations. 
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Keywords: Análises de dissertações, CEDOC/UNICAMP, Produto educacional 
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TÍTULO: A HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO NORTE NO ESPAÇO ESCOLAR: 

PROGRAMAS, PROPOSTAS DE ENSINO E HISTORIOGRAFIA ESCOLAR NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA 

Resumo 

Marcada pela experiência da construção de uma leitura diferenciada acerca do 
passado nacional, a historiografia escolar estadual do Rio Grande do Norte dos 
anos de 1890 a 1930 estava em contato com uma perspectiva ainda maior do 
ensino de História no Brasil da Primeira República. Este foi pautado pela 
tentativa de redefinição da escrita da história do Brasil e pela edificação de uma 
memória protagonizada pela reivindicação republicana. Essas mudanças no 
âmbito historiográfico dialogavam com ações empreendidas por intelectuais e 
políticos, foi o momento em que movimentos e personagens históricos, outrora 
negligenciados, tornaram-se protagonistas do enredo historiográfico tecido por 
intelectuais vinculados aos institutos históricos, colégios e academias de letras. 
Conforme a sociedade muda e se transforma, os projetos políticos são pensados 
e construídos para acompanharem estas transformações, assim também 
acontece nos projetos de escrita da História e nesse mesmo segmento, o ensino 
de História. A experiência do Rio Grande do Norte chama atenção pois estes 
intelectuais também eram políticos e sócios da principal instituição de memória 
do Estado. Assim, este trabalho buscou responder de que maneira o ensino de 
História e uma historiografia escolar estadual no momento da Primeira República 
se co-relacionam na construção e constituição do que se entende como 
disciplina de História no Rio Grande do Norte, de que maneira e por quem foi 
pensada essa construção. 
 
Palavras-chave: Educação, ensino de História, Cultura Política, Cultura Escolar 

TITLE: THE HISTORY OF RIO GRANDE DO NORTE IN SCHOOL SPACE: 

PROGRAMS, TEACHING PROPOSALS AND SCHOOL HISTORY IN THE 

FIRST REPUBLIC (1890-1930) 

Abstract 

Marked by the experience of a differentiated reading construction regarding the 
national past, the educational historiography in Rio Grande do Norte between the 
years of 1890 and 1930 had been in contact with a distinguished perspective 
concerning the history teaching in Brazil's First republic. Its teaching basis was 
the attempt of redefining the writing of Brazil's history and the edification of a 
remembrance featured by the republican claim. Those changes in the 
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historiography realm, which dialogued with the actions that were undertaken by 
intellectuals and politicians, enabled movements and historical figures, once 
neglected, to become protagonists in the historiographic storyline woven by 
intellectual figures associated to historical institutes, colleges and The Academy 
of Letters. As society changes, political projects need to mirror those alterations, 
likewise history writing projects and history teaching. The experience in Rio 
Grande do Norte stands outs because those intellectuals had also been 
politicians and partners to the main state historical centres. Thus, this article aims 
to answer how history teaching and the educational historiography during Brazil's 
First Republic correlate with the construction and constitution of what is 
understood as history discipline in the state of Rio Grande do Norte, how and by 
whom this construction was conceived. 
 
Keywords: Education, history teaching, political culture, school culture 
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TÍTULO: Poesia(): Plataforma para o ensino de Pensamento Computacional 

para alunos com baixa visão 

Resumo 

O ensino de Pensamento Computacional ainda não permite a equidade e a 
inclusão por meio de ferramentas, pois as que surgiram não foram planejadas 
considerando públicos com baixa visão. Neste sentido, esta pesquisa teve como 
objetivo desenvolver a Plataforma Poesia () em um ambiente acessível para 
deficientes visuais com baixa visão aprenderem Pensamento Computacional. 
Para a sua implementação, o estudo foi dividido em quatro etapas: a) revisão de 
literatura; b) implementação; c) validação com o público alvo; d) publicação e 
validação com a comunidade científica. Como resultados, o estudo gerou a 
plataforma, a disseminação da pesquisa em periódicos, anais de eventos 
internacionais, premiações, parcerias com Instituições de Ensino e o registro de 
software junto ao INPI. 
 
Palavras-chave: Pensamento Computacional; Plataforma Poesia (); 

Acessibilidade 

TITLE: Poesia(): Plataform of Computational Thinking teaching for low-vision 

students 

Abstract 

Computational Thinking teaching does not yet allow equity and inclusion through 
tools, because the ones that have emerged were not planned considering 
audiences with low vision. In this sense, this research aimed to develop the 
Poesia () Platform in an accessible environment for the visually impaired with low 
vision to learn Computational Thinking. For its implementation, the study was 
divided into four stages: a) literature review; b) implementation; c) validation with 
the target audience; d) publication and validation with the scientific community. 
As a result, the study generated the platform and was disseminated in journals, 
proceedings of international events, awards, partnerships with educational 
institutions and the registration of software with the INPI. 
 
Keywords: Computational thinking ; Poesia () Platform; Accessibility 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2303 

 

CÓDIGO: HS0854 

AUTOR: VICTÓRIA DIAS BARBOSA 

ORIENTADOR: JOAO MARIA PAIVA PALHANO 

 

 

TÍTULO: VERBOS DE DIZER EM RESUMOS ACADÊMICOS: problematização 

e implicações pedagógicas 

Resumo 

Durante a graduação, o resumo é um dos gêneros discursivos que mais se fazem 
presentes, seja em atividades didáticas seja em eventos científico-acadêmicos. 
No que se refere à produção desse gênero, mais especificamente no primeiro 
caso arrolado, é comum emergir, de modo por demais recorrente, um problema 
relacionado à heterogeneidade enunciativa marcada, precisamente no que tange 
ao discurso relatado sob forma indireta: a escolha indevida dos verbos de dizer. 
Face ao problema em foco, esta pesquisa objetiva problematizar o uso dos 
verbos dicendi em resumos acadêmicos, buscando categorizar as recorrências 
tidas como inadequadas e, com isso, subsidiar, direta e indiretamente, práticas 
pedagógicas para o enfrentamento da questão em pauta. Para sustentar a 
investigação proposta, recorre-se tanto às discussões oriundas da análise do 
discurso francesa sobre heterogeneidade enunciativa, mais precisamente à 
perspectiva de Maingueneau (1989, 2013) e à perspectiva de Delcambre e 
Lahanier-Reuter (2015), quanto às discussões oriundas das teorias do 
letramento sobre práticas discursivas em âmbito acadêmico, mais precisamente 
à perspectiva de Boch e Grossmann (2015). A pesquisa tem, como corpus, um 
conjunto de cento e sete resumos acadêmicos produzidos por alunos recém-
ingressos do curso de Letras— Inglês — UFRN e do curso de Enfermagem — 
UFRN. 
 
Palavras-chave: Heterogeneidade enunciativa marcada. Verbos de dizer. 

Resumo acadêmic 

TITLE: DICENDI VERBS IN ACADEMIC SUMMARIES: problematization and 

pedagogical implications 

Abstract 

During graduation, the summary is one of the discursive genres that are most 
present, whether in didactic activities or in scientific-academic events. With 
regard to the production of this genre, more specifically in the first case listed, it 
is common to emerge, in a very recurrent way, a problem related to marked 
enunciative heterogeneity, precisely with regard to the reported discourse in a 
indirect form: the improper choice of dicendi verbs. In view of the problem in 
focus, this research aims to problematize the uso of dicendi verbs in academic 
summaries, seeking to categorize the recurrences considered as inadequate 
and, thus, subsidize, direct and indirectly, pedagogical practices to face the issue 
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at hand. In order to support the proposed investigation, both the discussion 
arising from the French Discourse Analysis on enunciative heterogeneity are 
used, more precisely from the perspective of Maingueneau (1989, 2013), and the 
perspective of Delcambre e Lahanier-Reuter (2015), as well as the discussion 
arising from the literacy theories on discursive practices in the academic sphere, 
more precisely form the perspective of Boch and Grossmann (2015). The 
research has, as a corpus, a set of one hundred and seven academic summary, 
produced by students recently rolled in the Degree in English — UFRN and 
Nursing course — UFRN. 
 
Keywords: Marked enunciative heterogeneity. Dicendi verbs. Academic 

summary. 
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TÍTULO: ESSA TERRA, O CACHORRO E O LOBO E PELO FUNDODA 

AGULHA, DE ANTÔNIO TORRES: MEMÓRIA EIDENTIDADE SOB A ÓTICA DA 

FRAGMENTAÇÃO. 

Resumo 

A crítica literária e o Regionalismo brasileiro possuem, desde o século XIX, 
uma relação conflituosa. A discussão gira em torno da qualidade estética dessa 
corrente. Ela é arte ou mera documentação de uma realidade e de personagens 
prototípicos de regiões afastadas dos grandes centros? Diversos são os temas 
tratados 
por ela ao longo da história da literatura: migração, seca, relações com o espaço, 
identidade e memória são alguns deles. O fato é que o problema transcendeu a 
barreira do tempo, chegou à contemporaneidade e fez com que autores que 
estão 
nitidamente vinculados à corrente regionalista repensassem essa questão e/ou 
lidassem de maneira problemática com o rótulo de escritores regionalistas. 
Afinal, 
ninguém quer a sua obra associada a uma vertente literária malfadada e 
malquista pela 
própria crítica. Antônio Torres, autor da trilogia aqui estudada, é um desses 
escritores. 
O objetivo do presente trabalho é identificar como dois dos grandes topoi 
regionais, 
migração e identidade, são utilizados dentro de uma sequência de obras para 
retratar 
um problema comum ao sujeito pós-moderno, a sua fragmentação. Temos 
sujeitos 
que migram e possuem construções e desconstruções identitárias no decorrer 
das 
obras? Como isso é apresentado e discutido em toda narrativa? Para isso, 
analisaremos a trilogia composta por Essa terra (1986), O cachorro e o lobo 
(1997) e 
Pelo fundo da agulha (2006), de Antônio Torres. 

  

 
 
Palavras-chave: Fragmentação. Migração. Identidade. Trilogia. Antônio Torres. 
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TITLE: THIS LAND, THE DOG AND THE WOLF AND THE BACKGROUNDDA 

AGULHA, BY ANTÔNIO TORRES: MEMORY ANDIDENTITY FROM THE 

FRAGMENTATION POINT OF VIEW. 

Abstract 

Literary criticism and Brazilian Regionalism have, since the 19th century, 
a conflictual relationship. The discussion revolves around the aesthetic quality of 
this 
chain. It is art or mere documentation of a reality and characters 
prototypes of regions far from large centers? The topics covered are diverse 
through it throughout the history of literature: migration, drought, relations with 
space, 
identity and memory are some of them. The fact is that the problem has 
transcended the 
barrier of time, reached contemporaneity and made authors who are 
clearly linked to the regionalist current to rethink this issue and / or 
deal problematically with the label of regionalist writers. After all, 
nobody wants his work associated with an ill-fated and 
criticism itself. Antônio Torres, author of the trilogy studied here, is one of these 
writers. 
The objective of the present work is to identify as two of the great regional topoi, 
migration and identity, are used within a sequence of works to portray 
a problem common to the postmodern subject, its fragmentation. We have 
subjects 
who migrate and have identity constructions and deconstructions in the course of 
construction? How is this presented and discussed throughout the narrative? For 
this, 
we will analyze the trilogy composed by Essa terra (1986), The dog and the wolf 
(1997) and 
By the bottom of the needle (2006), by Antônio Torres. 

  

 
 
Keywords: Fragmentation. Migration. Identity. Trilogy. Antônio Torres. 
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AUTOR: ANNA BEATRIZ DE ANDRADE GOMES 

ORIENTADOR: GISELLE COSTA DE SOUSA 

 

 

TÍTULO: APORTE PARA FOMENTO DE ATIVIDADES-HISTÓRICAS-COM-

TECNOLOGIAS: ESSÊNCIA E PRODUÇÃO 

Resumo 

 

O presente trabalho centra-se na proposta da aliança entre História da 
Matemática (HM) e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
por meio das atividades-históricas-com-tecnologia que consistem em tarefas de 
estudo de problemas históricos investigados com apoio das tecnologias. Neste 
sentido, a partir dos resultados evidenciados nas pesquisas desenvolvidas em 
edições anteriores ao presente trabalho, foram apontados parâmetros para a 
referida aliança dentre os quais se chegou à Geometria como tema mais 
recorrente entre os trabalhos que tratam de HM e TDIC, bem como, observou-
se que o parâmetro referencial considerou como principais fundamentos ao se 
propor trabalhos nesta ótica, as colocações de Miguel e Miorim (2008); Ponte, 
Brocardo e Oliveira (2009); Borba e Penteado (2007), entre outros. Tendo em 
vista a necessidade de fomento, além do delineio de sua essência, também 
foram identificados elementos essenciais para produção de atividades-
históricas-com-tecnologia. Considerando estes aspectos, essa pesquisa se 
concentrou no levantamento de temas/trabalhos/obras/personagens potenciais 
a serem tratados na direção da aliança e assim gerou um ensaio de uma linha 
do tempo ligada à Geometria de modo a destacar personagens, suas 
contribuições, obras e contexto que podem ser explorados em exemplares de 
atividades-históricas-com-tecnologia. 

 
 
Palavras-chave: Atividades-históricas-com-tecnologia. Linha do tempo. 

Geometria. 

TITLE: CONTRIBUTION TO THE PROMOTION OF ACTIVITIES-HISTORICAL-

WITH-TECHNOLOGY: ESSENCE AND PRODUCTION 

Abstract 

The present work focuses on the proposal of the alliance between the History of 
Mathematics (HM) and Digital Technologies of Information and Communication 
(TDIC) through the activities-historical-with-technology that consist of tasks of 
study of historical problems investigated with support technologies. In this sense, 
from the results evidenced in the researches developed in previous editions to 
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the present work, parameters were pointed out to the base of the alliance which 
made Geometry the most recurrent theme among the works that deal with HM 
and TDIC, as well as, it was observed that the referential parameter considered 
as the main foundations when proposing works in this perspective, such as 
Miguel and Miorim (2008); Ponte, Brocardo and Oliveira (2009); Borba and 
Penteado (2007), among others. In view of the need for promotion, in addition to 
outlining its essence, the essential elements for the production of historic-with-
technology activities were also identified. Considering these aspects, this 
research focuses on the survey of possible themes / works / works / characters 
to be addressed in the direction of the alliance and thus generated an essay of a 
timeline linked to Geometry in order to highlight characters, their contributions, 
works and context that can be explored in examples of historical-with-technology 
activities 
 
Keywords: Activities-historical-with-technology. Timeline. Geometry. 
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TÍTULO: QUEM FOI AL-BIRUNI E QUAL A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

MATEMÁTICA? 

Resumo 

 

O presente trabalho está pautado em apresentar a história da matemática 
islâmica medieval a partir da pessoa de al-Biruni (973-1048) focando o contexto 
em que viveu e sua contribuição para matemática. Nos embasamos na aliança 
formada entre o uso da História da Matemática (HM) no ensino atrelada às ideias 
concebidas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) 
diante da criação de história em quadrinhos a partir do recurso da plataforma 
Pixton. Assim, adotamos uma abordagem metodológica qualitativa com um 
objetivo exploratório e cunho bibliográfico que visa realizar uma revisão da 
literatura que diz respeito as Histórias em Quadrinhos (HQ) na educação, 
juntamente com os dados bibliográficos de al-Biruni e de sua vasta produção. 

 
 
Palavras-chave: História da Matemática islâmica medieval. História em 

Quadrinhos. 

TITLE: Who was al-Biruni and what is his contribution to mathematics? 

Abstract 

 

The present work is based on presenting the history of medieval Islamic 
mathematics from the person of al-Biruni (973-1048) focusing on the context in 
which he lived and his contribution to mathematics. We are based on the alliance 
formed between the use of the History of Mathematics (HM) in teaching linked to 
the ideas conceived by Digital Technologies of Information and Communication 
(TDIC) in the face of the creation of comic books using the Pixton platform. Thus, 
we adopted a qualitative methodological approach with an exploratory objective 
and bibliographic nature that aims to carry out a review of the literature regarding 
Comics in HQ (education) in education, together with the bibliographic data of al-
Biruni and his vast. 
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Keywords: History of medieval Islamic mathematics. Comic. 
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CÓDIGO: HS0868 

AUTOR: MARIA CLARA GOMES DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: MAGNA FRANCA 

 

 

TÍTULO: PNE(2014-2024)PEE(2015-2025)e(PAR):um estudo sobre a 

valorização dos profissionais da educação–a formação inicial(área específica de 

atuação)e a formação continuada na perspectiva do PAR(2011-2018). 

Resumo 

O estudo tem como objetivo analisar o avanço do Plano Nacional de Educação 
(2014-2024), tomando como norteador o andamento da meta 15 (valorização 
profissionais da educação-formação) na análise das ações em regime de 
colaboração, no que se refere ao PAR (2011-2014) e o Plano Estadual de 
Educação do Rio Grande do Norte (2015-2025). O quantitativo de informações 
resultados da análise dos dados referente ao acompanhamento da meta 15 do 
PNE se apresentam percentualmente muito díspares de acordo com os 
diferentes níveis e modalidades da educação básica, vemos que ainda há muito 
à fazer para que a valorização profissional realmente aconteça em sua totalidade 
como propõe os Planos Nacionais e Estaduais de Educação, e não só isso mas 
a importância do regime de colaboração o qual, demanda empenho entre os 
entes federados para obtenção de resultados favoráveis. Para saber disso, 
utilizou-se como fonte principal os dados do Relatório do 2º ciclo de 
monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE) – 2018 
INEP/MEC, índices do IDEB em 2017 e o PARFOR como base de dados. Por 
meio desses insumos, foi feito uma análise referente ao avanço das metas, 
tecendo sobre sua importância e o que se faz necessário para sua efetivação. 
 
Palavras-chave: Valorização. Professores. PNE. 

TITLE: PNE(2014-2024)PAR(2015-2025)E(PAR):a study on the valorization of 

education professionals-initial training(specific area of expertise)and continuing 

training from the perspective of PAR(2011-2018). 

Abstract 

The study aims to analyze the progress of the National Education Plan (2014-
2024), taking as a guideline the progress of goal 15 (valuing education-training 
professionals) in the analysis of the collaborative actions, with regard to the PAR 
(2011-2014) and the State Education Plan of Rio Grande do Norte (2015-2025). 
The amount of information resulting from the analysis of data related to the 
monitoring of goal 15 of the PNE is very different in percentage according to the 
different levels and modalities of basic education, we see that there is still a lot to 
do so that the professional development really happens in its totality as proposed 
by the National and State Education Plans, and not only that, but the importance 
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of the collaboration regime, which demands commitment between the federated 
entities to obtain favorable results. To know this, the data from the Report on the 
2nd cycle of monitoring the goals of the National Education Plan (PNE) - 2018 
INEP / MEC, IDEB indexes in 2017 and PARFOR as a database were used as 
the main source. Through these inputs, an analysis was made regarding the 
progress of the goals, weaving about their importance and what is necessary for 
their effectiveness. 
 
Keywords: Valuation. Teachers. PNE. 
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TÍTULO: Modelos macroeconômicos multiblocos e a economia regional 

brasileira - Plano de trabalho 6 

Resumo 

O presente trabalho explora os dados referentes ao comportamento 
macroeconômico dos investimentos público e privados durante os ciclos de 
expansão e retração econômicas nas economias do Brasil e dos EUA. 
Explorando os dados referentes ao comportamento macroeconômico do 
investimento agregado e de seus componentes públicos e privado, o relatório 
aponta para características salientes deste comportamento ao longo dos ciclos 
econômicos nas economias dos do Brasil e dos EUA. Especificamente, mostra-
se como se comportam a participação da Formação Bruta de Capital Fixo e de 
seus componentes público e privado no PIB de ambos os países durante os 
ciclos de expansão e retração econômica, assim como suas respectivas taxas 
de crescimento e de contribuição para o crescimento do PIB, sempre pela ótica 
da demanda agregada. 
 
Palavras-chave: Formação Bruta de Capital Fixo. Investimento. Ciclo econômico. 

TITLE: Multiblock macroeconomic models and the Brazilian regional economy 

Abstract 

This paper explores the data regarding the macroeconomic behavior of public 
and private investments during the economic expansion and retraction cycles in 
the economies of Brazil and the USA. Exploring data on the macroeconomic 
behavior of aggregate investment and its public and private components, the 
report points to salient characteristics of this behavior throughout the economic 
cycles in the economies of Brazil and the USA. Specifically, it shows how the 
participation of Gross Fixed Capital Formation and its public and private 
components in the GDP of both countries behave during the cycles of economic 
expansion and retraction, as well as their respective growth and contribution rates 
to the economy. GDP growth, always from the perspective of aggregate demand. 
 
Keywords: Gross fixed capital formation. Investiment. Economic cycle. 
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TÍTULO: A concepção de individualidade como elo vital ao entendimento da 

diversidade humana: estudo histórico-bibliográfico 

Resumo 

Este relatório vincula-se à pesquisa intitulada Direitos Humanos e Serviço Social: 
crítica ontológica e desafios contemporâneos, que se constitui projeto de 
produtividade da pesquisadora Silvana Mara financiado pelo CNPQ e se 
desenvolve no âmbito dos Grupos de Estudo e Pesquisa em Trabalho, Ética e 
Direitos (GEPTED-UFRN) e Questão sócio ambiental-urbano-rural, Trabalho e 
Movimentos Sociais e Serviço Social (QTEMOSS-UFRN), articulando-se, 
também, à pesquisa nacional intitulada: “Crise do capital e fundo público: 
implicações para o trabalho, os direitos e a política social” – (PROCAD-CAPES 
– 071-2013) que envolve além dos dois grupos de pesquisa da UFRN 
assinalados anteriormente, pesquisadoras e grupos de pesquisas da UnB e 
UERJ. O plano de trabalho possui como objetivo apreender e analisar a 
concepção de individualidade e sua relação com a diversidade humana na 
produção intelectual contemporânea, abrangendo a relação da individualidade 
com o processo de construção da diversidade. Como procedimentos 
metodológicos, foi adotada a pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, 
com discussão inicial sobre a produção do conhecimento na área das ciências 
humanas e sociais. O plano de trabalho orienta-se em uma perspectiva de 
totalidade na apreensão e análise do objeto no contexto do capitalismo 
monopolista contemporâneo e foi alterado em face da pandemia do novo 
coronavírus - COVID -19 conforme detalharemos neste relatório. 
 
Palavras-chave: Individualidade. Diversidade humana. Totalidade. LGBT. 

TITLE: The concept of individuality as a vital link to the understanding of human 

diversity: a historical-bibliographic study 

Abstract 

This report is linked to the research entitled Human Rights and Social Service: 
ontological criticism and contemporary challenges, which constitutes a 
productivity project by researcher Silvana Mara financed by CNPQ and is carried 
out within the Study and Research Groups on Work, Ethics and Rights (GEPTED-
UFRN) and Social-environmental-urban-rural issue, Work and Social Movements 
and Social Work (QTEMOSS-UFRN), also articulating the national research 
entitled: “Crisis of capital and public fund: implications for work , rights and social 
policy ”- (PROCAD-CAPES - 071-2013) which involves, in addition to the two 
UFRN research groups mentioned above, researchers and research groups from 
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UnB and UERJ. The work plan aims to apprehend and analyze the concept of 
individuality and its relationship with human diversity in contemporary intellectual 
production, covering the relationship of individuality with the process of building 
diversity. As methodological procedures, bibliographic and documentary 
research on the topic was adopted, with an initial discussion on the production of 
knowledge in the area of human and social sciences. The work plan is based on 
a perspective of totality in the apprehension and analysis of the object in the 
context of contemporary monopoly capitalism and has been changed due to the 
pandemic of the new coronavirus - COVID -19 as we will detail in this report. 
 
Keywords: Individuality. Human diversity. Totality. LGBT. 
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TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA O DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DE FUTUROS PROFESSORES EM INICIAÇÃO À PRÁTICA 

DOCENTE 

Resumo 

O programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID oferece 
bolsas para que alunos de licenciatura exerçam à docência em escolas públicas 
de educação básica, com o intuito de promover o diálogo entre universidades e 
escolas, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação brasileira. O 
objetivo desta pesquisa foi identificar as contribuições do Pibid para o 
desenvolvimento profissional de futuros professores em iniciação à prática 
docente. A metodologia utilizada foi de natureza qualitativa. A coleta de dados 
foi realizada por meio de questionário. Os dados obtidos foram categorizados 
seguindo os princípios da análise de conteúdo. Colaboraram com essa pesquisa 
dezesseis acadêmicos-bolsistas participantes do Pibid subprojeto presencial do 
curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN, campus Currais Novos. Os resultados apontaram que as 
principais contribuições ao desenvolvimento profissional dos futuros professores 
foram: o desenvolvimento da reflexividade docente, a aproximação entre 
Universidade e a escola; a construção da identidade profissional, a vivência de 
experiências profissionais, o enriquecimento do currículo, a aprendizagem dos 
aspectos pedagógicos, a aproximação entre teoria e prática e a troca de 
experiências. A relevância do estudo se dá pela possibilidade de aproximar o 
conhecimento acerca das contribuições do programa para o desenvolvimento da 
formação inicial do professor da Educação Básica. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional de professores. Iniciação 

docente. PIBID. 

TITLE: PIBID'S CONTRIBUTIONS TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF FUTURE TEACHERS INITIATING THE TEACHING PRACTICE 

Abstract 

 

The Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships - PIBID offers 
scholarships for undergraduate students to teach in basic education schools, with 
the aim of promoting dialogue between universities and schools, contributing to 
the improvement of the quality of Brazilian education. The objective of this 
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research was to identify how Pibid's contributions to the professional 
development of future teachers in initiation to teaching practice. The methodology 
used was of a qualitative nature. Data collection was carried out through a 
questionnaire. The data obtained were categorized according to the principles of 
content analysis. Sixteen scholarship holders from the Pibid classroom 
subproject of the Literature - Portuguese Language course at the Federal 
University of Rio Grande do Norte - UFRN, collaborated with the research, 
Currais Novos campus. The essential results that the main contributions to the 
professional development of future teachers were: the development of teacher 
reflexivity, the approximation between the University and the school; the 
construction of professional identity, the experience of professional experiences, 
the enrichment of the curriculum, the learning of pedagogical aspects, the 
approximation between theory and practice and the exchange of 
experiences.The result of the study is given by the possibility of bringing 
knowledge about contributions of the program for the development of the initial 
formation of the teacher of Basic Education. 

 
 
Keywords: Professional development of teachers. Initiation to teaching. PIBID. 
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TÍTULO: Letramentos no contexto da Educação do Campo 

Resumo 

A pesquisa iniciou em agosto de 2019 e o plano de trabalho teve como objetivo 
principal contribuir na análise das produções mapeadas no portal da CAPEs a 
partir de sua temática principal, práticas de letramento na Educação do Campo. 
Como introdução à pesquisa, realizou-se o estudo de algumas das principais 
referências da temática. Diante desta fundamentação foi possível compreender 
que a Educação do Campo segue construindo a sua importância e finalidade até 
os dias atuais, como afirma o Dicionário da Educação do Campo. O movimento 
nacional constituído por essa modalidade busca/buscou fazer com que seja 
repensada a prática social dentro de uma sociedade e ao mesmo tempo que se 
tenha uma visão mais aprofundada sobre qual é o significado dos termos 
educação, educação rural e Educação do Campo. Os primeiros resultados da 
análise das teses e dissertações mapeadas apontaram para um número 
reduzido de pesquisas na temática em questão, produzidas em diferentes 
estados nacionais, por diferentes universidades e abrangendo práticas de 
letramentos em escolas de assentamentos e práticas de letramento em escolas 
de comunidades tradicionais. Além disso, a maior parte das pesquisas (cinco) foi 
realizada em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa está 
em fase final procurando compreender tanto os modos de se fazer pesquisa 
sobre letramentos na educação do campo quanto suas concepções e práticas 
de letramento. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: Educação do Campo, Letramentos, Escola do 

Campo. 

TITLE: Literacies in the context of Field Education 

Abstract 

The research started in August 2019 and the work plan had as main objective to 
contribute to the analysis of the productions mapped on the CAPEs portal based 
on its main theme, literacy practices in Rural Education. As an introduction to the 
research, a study of some of the main references of the theme was carried out. 
Given this reasoning, it was possible to understand that Rural Education 
continues to build its importance and purpose to the present day, as stated in the 
Dictionary of Rural Education. The national movement constituted by this 
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modality seeks / has sought to rethink social practice within a society and, at the 
same time, to have a more in-depth view of what is meant by the terms education, 
rural education and Rural Education. The first results of the analysis of the 
mapped theses and dissertations pointed to a reduced number of researches on 
the subject in question, produced in different national states, by different 
universities and covering literacy practices in settlement schools and literacy 
practices in schools in traditional communities. In addition, most of the surveys 
(five) were carried out in classes in the early years of elementary school. The 
research is in it’s final phase, seeking to understand both the ways of doing 
research on literacies in rural education and their literacy concepts and practices. 

 
Keywords: Rural Education, Literacies, Field School. 
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TÍTULO: O Papel das relações de trabalho em análise de eventos de protestos 

no Rio Grande do Norte (2017-2020) 

Resumo 

 

O presente artigo, compõe parte do trabalho do grupo de pesquisa Estado e 
Políticas Públicas que tem como objetivo realizar o levantamento e montagem 
de banco de dados sobre protestos, greves e eventos realizados no Estado do 
Rio Grande do Norte. Aqui, identificaremos os padrões dos eventos de greves e 
manifestações em torno do tema trabalho, tendo como unidade geográfica o 
Estado do Rio Grande do Norte e o período temporal entre os anos de 2017 e 
2019. O período corresponde ao recorte no qual as relações existentes no 
mercado de trabalho foram fortemente marcadas pela recessão financeira e 
orçamentária pública, pelos atrasos no cumprimento da folha de pagamento do 
funcionalismo público e pelas reformas trabalhistas e previdenciária em nível 
nacional. A análise está baseada em um banco de dados de protesto e greves 
construído a partir da pesquisa documental de fontes produzidas pelos jornais 
eletrônicos G1 e Tribuna do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Globalização. Relações de trabalho. Análise de eventos de 

protestos. 

TITLE: Role labor relations in the protest event analysis of protest events in Rio 

Grande do Norte (2017-2020) 

Abstract 

 

This article is part of the work of the research group State and Public Policies 
which aims to survey and assemble a database on protests, strikes and events 
held in the State of Rio Grande do Norte. Here, we will identify the patterns of 
strike events and demonstrations around the theme of work, having as a 
geographical unit the State of Rio Grande do Norte and the time period between 
the years 2017 and 2019. The period corresponds to the period in which the 
existing relationships in the labor market they were strongly marked by the 
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financial and public budgetary recession, by delays in the fulfillment of the civil 
service payroll, and by labor and social security reforms at the national level. The 
analysis is based on a database of protests and strikes built from documentary 
research of sources produced by the electronic newspapers G1 and Tribuna do 
Norte. 

 
 
Keywords: Globalization. Labor relations. Protest event analysis. 
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TÍTULO: Arthur Schopenhauer: um Mundo, três edições - leitura e análise 

contextualizada 

Resumo 

O artigo que se segue tem como principal objetivo refletir sobre as teorias do 
filósofo alemão Arthur Schopenhauer no livro O Mundo como Vontade e como 
Representação (1819) utilizando um Infosoftware, que serviu como ‘’mapa 
norteador’’ para indicar alterações entre quatro edições do mesmo texto. A 
análise foi feita através de estudos comparativos que levam em consideração o 
contexto, o autor e a teoria que, durante os anos, sofreu alterações e 
amadurecimentos por parte do escritor. A ação de acompanhar evoluções 
teóricas surge pela necessidade de compreender apontamentos atuais que 
embasam e ecoam nos estudos seguintes ao falecimento do referido filósofo. 
Por tratar-se de um livro extenso, plural e complexo foi selecionado ‘’sub-temas’’, 
sendo estes: memória; realidade e sonho; motivação e Vontade; Idealismo 
kantiano e Schopenhaueriano. Olhando atentamente para o que foi dito antes 
desses assuntos é possível entender sua trajetória e como ela é recebida por 
outros filósofos, ainda é possível ganhar abertura, clareza e acessibilidade 
quando, normalmente, a metafísica é lida e tratada com tanta dificuldade e 
confusão. 
 
Palavras-chave: Metafísica; Schopenhauer; Representação: Vontade. 

TITLE: ARTHUR SCHOPENHAUER: one World, three editions - contextualized 

reading and analysis 

Abstract 

The following article aims to reflect on the theories of the German philosopher 
Arthur Schopenhauer in the book The World as Will and as Representation, using 
an Infosoftware, which served as a '' guiding map '' to indicate changes between 
four editions of the same text . The analysis was made through comparative 
studies that take into account the context, the author and the theory that, over the 
years, has undergone changes and maturations by the writer. The action of 
following theoretical developments arises from the need to understand current 
notes that support and echo in the studies following the death of that philosopher. 
As it is an extensive, plural and complex book, ‘’ sub-themes ’’ were selected, 
these being: memory; reality and dream; motivation and Will; Kantian and 
Schopenhauerian idealism. By looking carefully at what has been said before 
these subjects it is possible to understand its trajectory and how it is received by 
other philosophers, it is still possible to gain openness, clarity and accessibility 
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when, normally, metaphysics is read and treated with such difficulty and 
confusion. 
 
Keywords: Metaphysics; Schopenhauer; Representation: Will. 
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TÍTULO: Aplicando análise de dados no sistema da Justiça Federal para detectar 

demandas 

Resumo 

Ferramentas de análise de dados podem ser fortes aliadas no desenvolvimento 
de sistemas mais eficientes, por causa da capacidade de manipular e visualizar 
o estado em que se encontram os recursos. Dado o volume de dados judiciais à 
disposição, graças à elevada quantidade de processos julgados anualmente pela 
Justiça Federal, este projeto de pesquisa objetiva demonstrar, com a exposição 
informacional em gráficos acerca do Juizado Especial Federal do Rio Grande do 
Norte, os benefícios de aplicar técnicas analíticas em bases de dados jurídicos. 
Por meio dos resultados obtidos, espera-se instigar o avanço de intervenções 
tecnológicas em plataformas utilizadas no Judiciário brasileiro. Com essa 
finalidade, uma metodologia de análise executada em Python foi selecionada 
para modelar os dados, de forma a ajustar inconsistências provenientes do 
registro manual de ações judiciais e obter representações visuais das tendências 
identificadas. Com base nos gráficos construídos, concluiu-se que as áreas de 
Ciência de Dados e Inteligência Artificial oferecem diversos métodos com o 
potencial de melhorar os sistemas judiciais, incluindo a ampliação do escopo das 
análises realizadas neste trabalho. 
 
Palavras-chave: Análise de dados. Justiça Federal. Juizado Especial Federal. 

Python. 

TITLE: Applying data analysis on the Federal Justice system to detect demands 

Abstract 

Data analysis tools can be strong allies in the development of more efficient 
systems, because of the capacity to manipulate and visualize the state in which 
the resources are encountered. Given the amount of legal data available, due to 
the high quantity of legal processes judged annually by the Federal Justice, this 
research project aims to demonstrate, with the informational display in graphs 
regarding the Federal Special Court of Rio Grande do Norte, the benefits of 
applying analytical techniques in legal databases. Through the obtained results, 
it is expected to instigate the advancement of technological interventions in 
platforms used by the brazilian Judiciary. With that purpose, a methodology of 
analysis executed on Python was selected to modulate the data, in order to adjust 
the inconsistencies derived from the manual registration of lawsuits and obtain 
the visual representation of identified tendencies. Based on the constructed 
graphs, it was concluded that the Data Science and Artificial Intelligence fields 
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offer several methods with the potential to improve judicial systems, including the 
expansion of the analyses’ scope made on this paper. 
 
Keywords: Data analysis. Federal Justice. Federal Special Court. Python. 
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TÍTULO: A Cartografia Social da sala de aula: Racialidade e multi-hierarquias e 

colonialidades 

Resumo 

A escola reproduz uma série de discursos que contribuem com a hegemonia da 
colonialidade, colaborando, portanto, na exclusão ou recusa de conhecimentos 
científicos, saberes, histórias, que não pertencem a ideologia dominante 
ocidental. Por meio dessa problematização, o objetivo desse trabalho é construir 
uma cartografia social da sala de aula de alunos do 5º ano da Escola Municipal 
Severina Brito da Silva, Caicó-RN, que, não se restringindo ao mapeamento 
físico, seria levado em consideração as subjetividades do ambiente, desde a 
relação dos alunos com alunos, com o professor e coordenador, representantes 
da autoridade no ambiente, e até mesmo a forma como os conteúdos 
curriculares são abordados em sala de aula, destacando, portanto, como a 
presença da colonialidade interfere na forma como as crianças negras e negros 
se veem e, até mesmo, se comportam nesse ambiente. Os principais 
fundamentos teóricos levados em consideração para o pesquisa foram: 
colonialidade (TORRES, 2007); a colonialidade do saber, ser e poder (QUIJANO, 
2007); e cartografia social (ASCERALD, 2002). O trabalho foi dividido em duas 
etapas: observação das dinâmicas sociais da sala de aula e a construção do 
mapa. Na observação, foi possível detectar algumas reproduções de discursos 
que permeiam a colonialidade; entretanto, a construção da cartografia social não 
foi possível de ser colocada em prática devido o surgimento da pandemia do 
COVID-19, interferindo, portanto, no desenvolvimento da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Cartografia social. Educação. Pedagogia. Sala de aula. 

TITLE: THE SOCIAL CARTOGRAPHY OF THE CLASSROOM: RACIALITY AND 

MULTI-HIERARCHY AND COLONIALITIES 

Abstract 

The school reproduces a series of discourses that contribute with the coloniality 
hegemony, collaborating, therefore, on the exclusion or recuse of scientific 
acquaintance, knowledge and histories that do not belong to the western 
dominant ideology. By means of this problematization, the objective of this work 
is to construct a social cartography in the 5th grade classroom of the Escola 
Municipal Severina Brito da Silva, Caicó – RN, that, not being restricted to the 
physical mapping, the environment subjectivities would be taken into 
consideration, since the relation of students among themselves, the teacher with 
the coordinator, the authority representatives in the environment, and even the 
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way the curricular contents are approached in the classroom, highlighting, 
therefore, how the presence of the coloniality interferes in the way how black 
children see themselves and, even though, how they behave in this ambience. 
Colonialities (TORRES, 2007); the coloniality of the knowing, being and power 
(QUIJANO, 2007); and social cartography (ASCERALD, 2002) were the main 
theoretical fundaments taken in consideration to the research. The work was 
divided in two phases: the observation of the social dynamics of the classroom 
and the construction of the map. In the observation, it was possible to detect 
some discourse reproductions that allow the coloniality; however, the 
construction of the social cartography was not possible to be practiced due to the 
emergence of the COVID-19. 
 
Keywords: Social Cartography; Education; Pedagogy; Classroom. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ferramentas em Python para manipulação e 

visualização de dados abertos do Poder Judiciário 

Resumo 

O presente trabalho tem como propósito apresentar o desenvolvimento de 
análises realizadas com base em dados abertos do Sistema Judiciário, mais 
especificamente com dados do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Essas 
análises tinham como objetivo investigar, manipular, levantar questões e tentar 
respondê-las de forma clara, a fim de obter informações dos dados fornecidos - 
isto é, a fim de retirar conhecimento do grande volume processual disponível, 
mas de acesso e entendimento complexo. Dessa maneira, encontram-se aqui 
expostas algumas das inferências realizadas e suas respectivas respostas, 
apresentadas em formas de gráfico para facilitar a visualização. Espera-se que 
o vigente projeto consiga ressaltar a importância da publicidade dos dados 
jurídicos, como também de sua manutenção constante, de uma maior 
transparência e da necessidade cada vez maior de integrar as áreas jurídicas e 
tecnológicas. 
 
Palavras-chave: Justiça. Dados abertos. Dados jurídicos. Ciência de dados. 

TITLE: Development of tools in Python for manipulation and visualization of open 

data from Judicial Systema 

Abstract 

The purpose of this work is to show the development of analysis made with open 
data from the Judicial System, more specifically with data from the Federal 
Regional Court of the 5ª Region. These analysis aimed to investigate, 
manipulate, raise questions and try to answer them in a clear way, in order to get 
information from the data provided - that is, in order to obtain knowledge from the 
big volume of cases available, but of complex access and understanding. In this 
way, some of the inferences made and their respective answers can be found 
here, presented in the form of graphics for easier viewing. It is expected that the 
current project will be able to emphasize the importance of publicizing legal data, 
as well as its constant maintenance, greater transparency and the need to 
integrate legal and technological areas. 
 
Keywords: Justice. Open data. Juridical data. Data science. 
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TÍTULO: Processo de expansão territorial nos sertões do Piauí e a questão da 

fronteira interna, séculos XVII-XVIII 

Resumo 

A ocupação do Sertão do Piauí, ocorrida entre os séculos XVII e XVIII, foi 
marcada por conflitos entre possuidores de terras, povos indígenas e 
autoridades régias. E, para compreendê-los, é necessário analisar o que eram 
os sertões no período colonial, conceito intimamente ligado ao de fronteira 
interna. Considerados espaços sem delimitação e desconhecidos, em sua 
maioria no interior da colônia, eram tidos por vastos espaços de terras 
disponíveis para ocupação, tornando-se, assim, palco de disputas jurisdicionais 
entre diferentes capitanias. Para esse estudo foi investigado as relações de 
Domingos Afonso Mafrense no que concerne às conquistas de suas terras e a 
manutenção delas, pois o mesmo foi, após sua morte, considerado o descobridor 
das terras do Piauí. Para isso, levar-se-á em conta a forma que era feita a 
distribuição de terras pela coroa portuguesa em suas colônias, fundamentada na 
Lei de Sesmaria. Esse sistema consistia na concessão das terras em nome do 
rei, dando ao requerente o direito à terra de forma condicional: o seu bom uso, 
baseado no cultivo. Se a condição não fosse cumprida, a terra poderia ser 
tomada e doada novamente a outro beneficiário 
 
Palavras-chave: Sertão do Piauí. Expansão Territorial. Domingos Afonso 

Mafrense 

TITLE: Territorial expansion process in the Sertão do Piauí and the question of 

the internal frontier, 17th-18th centuries 

Abstract 

The occupation of the Sertão do Piauí, which took place between the 17th and 
18th centuries, was marked by conflicts between landowners, indigenous 
peoples and royal authorities. And, to understand them, it is necessary to analyze 
what the hinterlands were in the colonial period, a concept closely linked to the 
internal frontier. Considered spaces without boundaries and unknown, mostly 
within the colony, they were held by vast spaces of land available for occupation, 
thus becoming the scene of jurisdictional disputes between different captaincies. 
For this study, Domingos Afonso Mafrense's relations with regard to the conquest 
of his lands and their maintenance were investigated, as he was, after his death, 
considered the discoverer of the lands of Piauí. For this, it will be taken into 
account the way in which the distribution of land by the Portuguese crown in its 
colonies was made, based on the Sesmaria Law. This system consisted of 
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granting land in the name of the king, giving the applicant the right to the land on 
a conditional basis: its good use, based on cultivation. If the condition was not 
met, the land could be taken and donated again to another beneficiary. 
 
Keywords: Sertão do Piauí. Territorial Expansion. Domingos Afonso Mafrense. 
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TÍTULO: Relação entre exposição à luz no trajeto de casa para a escola pela 

manhã, irregularidade no ciclo sono e vigília e componentes da atenção em 

adolescentes 

Resumo 

A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, com 
mudanças nas áreas biológica, psicológica e social, dentre as quais, um atraso 
na fase de sono. Nos adolescentes do turno matutino, há privação de sono, 
aumento na irregularidade do sono e sonolência no início da manhã, impactando 
o desempenho escolar. Neste estudo, avaliamos a relação entre a exposição à 
luz pela manhã no trajeto de casa à escola, irregularidade no ciclo sono-vigília, 
hábitos de sono, sonolência ao acordar, e componentes da atenção em 
adolescentes do turno matutino. Participaram 101 adolescentes de ambos os 
sexos do 1º e 2º anos do ensino médio de escolas privadas (Natal/RN), que 
preencheram o diário de sono associado à actimetria por 10 dias para registrar 
a intensidade de luz, padrões de sono e sonolência ao acordar. Os componentes 
da atenção (atenção seletiva e sustentada, alerta tônico e fásico) foram avaliados 
pela Tarefa de Execução Contínua. Houve uma tendência a correlação positiva 
fraca entre a média semanal de intensidade de luz pela manhã no trajeto de casa 
à escola e o percentual de respostas corretas na atenção seletiva (r=0,19; 
p=0,06), e a correlação negativa fraca entre a média de intensidade de luz e o 
percentual de omissões no alerta tônico (r=-0,18; p=0,07). Sugere-se que há uma 
relação entre maiores intensidade de luz pela manhã no trajeto de casa à escola 
e melhor desempenho atencional, porém é necessário um aumento da amostra 
para avaliar esta relação. 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Luz pela manhã. Irregularidade do sono. Sono. 

Atenção. 

TITLE: Relationship Between Exposure to Light on The Itinerary from Home to 

School in the Morning, Irregularity in the Sleep-Wake Cycle and Components of 

Attention in Adolescents 

Abstract 
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Adolescence is a transition between infancy and adulthood with changes in 
biological, psychological, and social areas, among them, a delay in sleep phase. 
Adolescents of morning shift show sleep deprivation and irregularity, and 
sleepiness in early morning, impacting school performance. In this study, we 
evaluated the relationship between exposure to morning light on commuting to 
school, sleep-wake cycle irregularity, sleep habits, sleepiness upon awaking, and 
attention components in adolescents in the morning shift. Participated 101 teens 
of both sexes from freshman and sophomore years on private high schools 
(Natal/RN), who filled a sleep diary in association with actimetry for 10 days to 
record light intensity, sleep patterns and sleepiness upon awaking. The attention 
components (selective and sustained attention, tonic and phasic alertness) were 
evaluated by a Continuous Performance Task. There was a tendency towards a 
weak positive correlation between the weekly mean of morning light intensity 
during commuting and the percentage of correct responses for selective attention 
(r=0.19; p=0.06), besides a weak negative correlation between the mean of light 
intensity and the percentage of omissions for tonic alertness (r=-0.18; p=0.07). It 
is suggested that there is a relationship between the exposition to higher intensity 
of light on commuting to school in the morning and better attention performance, 
however an increase in the sample is necessary to assess this relationship. 
 
Keywords: Adolescents. Morning light. Sleep irregularity. Sleep. Attention. 
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TÍTULO: CULTURA HISTÓRICA E FESTIVIDADE NA ESCOLA DE 

APRENDIZES MARINHEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE E PARAÍBA 

(1914-1941) 

Resumo 

 

O presente trabalho visa analisar o documento/livro Ordem do Dia das Escolas 
de Aprendizes Marinheiros no Rio Grande do Norte e Paraíba, mais 
especificamente as duas maiores comemorações descritas no livro - o 
aniversário da Batalha do Riachuelo e o Dia da Bandeira -, e pensar sua 
importancia e função histórica para a instituição. Essa instituição surgiu, 
primeiramente, como Companhias de Aprendizes Marinheiros, a nível nacional 
na primeira metade do século XIX, e na então Província do Rio Grande do Norte 
no ano de 1872, encerrando suas atividades como Escola de Aprendizes 
Marinheiros em 28 de fevereiro de 1942. A documentação utilizada pertence aos 
arquivos da Marinha do Brasil, localizada na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, e 
passou pelo processo de transcrição e análise na base de pesquisa "Marchando 
com muito garbo e correcção": a disciplinarização de corpos na Escola de 
Aprendizes Marinheiro no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Dos conceitos e 
autores, valo-me especialmente do conceito de comemoração de Vânia Cristina 
da Silva (2011), a fim de dialogar com as discussões sobre festividades de 
caráter político/nacional, e o conceito de tradição por Eric Hobsbaw (2006), 
dialogando com seu papel na construção de uma superioridade nacionalista. Em 
outra linha, também utilizo o conceito de disciplina por Michel Foucault (2011), a 
fim de dialogar com o caráter rígido e sóbrio da instituição. 

 
 
Palavras-chave: Escola de Aprendizes Marinheiros; Festa cívica; Disciplina. 

TITLE: HISTORICAL CULTURE AND FESTIVITY AT THE APPRENTICES 

SAILORS’ SCHOOL IN RIO GRANDE DO NORTE AND PARAÍBA (1914-1941) 

Abstract 

The present work aims to analyze the document/book Order of the Day for the 
Apprentices Sailors’ School in Rio Grande do Norte and Paraíba, more 
specifically the two biggest celebrations described in the book - the anniversary 
of the Battle of Riachuelo and the Flag Day -, and to consider about its importance 
and historical function for the institution. This institution first emerged as the 
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Apprentices Sailors’ Company in nationwide scale in the first half of the 19th 
century, and then in the Province of Rio Grande do Norte in 1872, ending its 
activities as a School of Apprentice Sailors on February 28, 1942. The 
documentation used belongs to the Navy’s archives of Brazil, located in Ilha das 
Cobras, Rio de Janeiro, and went through the process of transcription and 
analysis in the research “Marching with a lot of skill and correction": the 
disciplining of bodies at the Apprentices Sailors’ School in Rio Grande do Norte 
and Paraíba”. About the theory and authors, I especially use the concept of 
commemoration of Vânia Cristina da Silva (2011), in order to dialogue with the 
discussions about festivities of a political/national character, and the concept of 
tradition by Eric Hobsbaw (2006), dialoguing with its role in building nationalist 
superiority. In another line, I also use the concept of discipline by Michel Foucault 
(2011), in order to dialogue with the rigid and sober character of the institution. 
 
Keywords: Apprentices Sailors’ School; Civic festivity; Discipline. 
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AUTOR: CLEITON BARTOLOMEU PONTES PEREIRA 

ORIENTADOR: ADRIANA MARCELLE DE ANDRADE FREITAS 

 

 

TÍTULO: A CORTESIA LINGUÍSTICA NO ÂMBITO ACADÊMICO: uma análise 

contrastiva entre os marcadores ¿né? e ¿cachái? do Brasil e do Chile 

Resumo 

No processo de interação verbal, de forma geral, muitas vezes ocorrem 
enunciados que buscam evitar possíveis conflitos entre os interlocutores. Essa 
característica permite a manifestação de estratégias de cortesia linguística. 
Nesse sentido, e com base na pragmática sociocultural, especialmente nos 
estudos de Adriana Andrade (2016), comparamos estratégias presentes em 
duas comunidades de fala das cidades de Natal, Brasil, e Santiago, Chile, em 
um mesmo contexto interacional, encontros de jovens universitários para fins de 
estudo. Com o objetivo de identificar contrastes na produção linguística desses 
falantes, analisamos diálogos, filmados e transcritos, investigando o fenômeno 
da cortesia linguística por meio dos marcadores discursivos ¿né? e ¿cachái?, do 
português e do espanhol, respectivamente. Ao contrastar esses marcadores, 
identificamos algumas semelhanças e diferenças entre eles. Apesar de ambos 
gerarem um efeito de cortesia linguística, verificamos que a partícula ¿né? gera 
a percepção de aliança entre os interlocutores, enquanto a partícula ¿cachái? 
projeta a percepção de aderência à ideia apresentada. Dessa forma, 
examinamos esses marcadores e destacamos a importância dos estudos 
contrastivos entre as estratégias de cortesia linguística, já que esse contraste 
oferece recursos relevantes para o desenvolvimento da competência 
comunicativa do aluno de língua estrangeira. 
 
Palavras-chave: Pragmática Sociocultural. Cortesia Linguística. Marcadores 

discursivos 

TITLE: POLITENESS IN ACADEMIC SCOPE: a contrastive analysis between the 

markers ¿né? and ¿cachái? from Brazil and Chile 

Abstract 

In the process of verbal interaction, in general, statements often seek to avoid 
possible conflicts between the interlocutors. This characteristic allows the 
expression of politeness strategies. In this sense, and based on socio-cultural 
pragmatics, especially in the studies of Adriana Andrade (2016), we compared 
strategies present in two speaking communities from the cities Natal, Brazil, and 
Santiago, Chile, in the same interactional context, meetings of young university 
students for study purposes. In order to identify contrasts in the linguistic 
production of these speakers, we analyzed dialogues, filmed and transcribed, 
investigating the phenomenon of linguistic politeness through discursive markers 
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¿né? and ¿cachái?, from Portuguese and Spanish, respectively. By contrasting 
these markers, we identified some similarities and differences between them. 
Although both generate a linguistic politeness effect, we found that the particle 
¿né? generates the perception of alliance between the interlocutors, while the 
particle ¿cachái? projects the perception of adherence to the idea presented. In 
this way, we examined these markers and highlighted the importance of 
contrasting studies between linguistic politeness strategies, since this contrast 
offers relevant resources for the development of the communicative competence 
of the foreign language student. 
 
Keywords: Socio-cultural Pragmatics. Politeness. Discursive Markers. 
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CÓDIGO: HS0927 

AUTOR: BEATRIZ COSTA TAVARES 

ORIENTADOR: ALEXANDRO BARBOSA 

 

 

TÍTULO: Associação entre o ambiente operacional e a eficiência do setor de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Resumo 

A eficiência na prestação do serviço é um dos princípios mais importantes para 
o setor de águas e esgotos, destaque em um grande marco na sua 
regulamentação pelo Lei 11.445/2007. Outro princípio que se destaca é o de 
universalização do acesso de água e esgotos, que em alguns estudos é 
destacado a influência em diversos países de fatores ambientais que definem as 
heterogeneidades inerentes às particularidades locais e regionais. Nesse 
sentido, a pesquisa teve como propósito identificar as associações entre os 
fatores de ambiente operacional e os resultados da eficiência do setor de águas 
e esgotos que são sugeridas nos principais achados da literatura empírica 
nacional e internacional. Foram consultados 55 achados nos estudos empíricos 
dos anos de 1981 até 2020, por meio da análise qualitativa com a utilização da 
análise de correspondência – ANACOR executada pelo aplicativo SPSS®. Após 
isso, os resultados obtidos foram que, nenhuma das variáveis tiveram 
correspondência com os fatores ambientais relevantes. 

 
Palavras-chave: águas, esgotos, ambiente operacional 

TITLE: Association between the operational environment and the efficiency of the 

water supply and sewage sector 

Abstract 

Efficiency in the provision of the service is one of the most important principles 
for the water and sewage sector, highlighted in a major milestone in its regulation 
by Law 11.445/2007. Another principle that stands out is the universalization of 
water and sewage access, which in some studies highlights the influence in 
several countries of environmental factors that define the heterogeneities 
inherent to local and regional particularities. In this sense, the research aimed to 
identify the associations between the factors of operational environment and the 
results of the efficiency of the water and sewage sector that are suggested in the 
main findings of the national and international empirical literature. Fifty-five 
findings were found in empirical studies from 1981 to 2020, through qualitative 
analysis using correspondence analysis - ANACOR performed by the SPSS® 
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application. After that, the results obtained were that none of the variables 
matched the relevant environmental factors. 

 
Keywords: water , sewage, operating environment. 
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ORIENTADOR: MARCELA APARECIDA CUCCI SILVESTRE 

 

 

TÍTULO: Tradução e Gênero: representação feminina em ‘O Legado’ de Virginia 

Woolf 

Resumo 

As tendências dos Estudos da Tradução nas últimas décadas apontam para uma 
concepção de tradução enquanto ato ideológico, que exercem influência sobre 
complexas dinâmicas sócio-culturais e históricas. O potencial da tradução 
enquanto crítica de revelar as relações de poder e o sistema de valores vigentes 
em uma cultura é especialmente explorado pelos Estudos Feministas da 
Tradução. Com base nessa perspectiva, o presente trabalho consiste na análise 
da representação feminina em sete traduções do conto “O Legado”, de Virginia 
Woolf, publicadas no Brasil entre 1955 e 2017. O objetivo foi determinar de que 
forma as escolhas tradutórias apontam para - ou afastam-se de - uma construção 
de leitura feminista da história. Para isso, foram empregadas técnicas de análise 
descritiva da tradução, a fim de identificar diferenças de tradução em escolhas 
lexicais que contribuem para uma ou outra interpretação do conto. A partir da 
análise, é possível observar como a tradução feminista deve levar em 
consideração a intenção comunicativa da obra, tendo em vista que, no caso 
observado, é a acentuação - e não o apagamento - dos estereótipos femininos 
negativos e superficiais que fazem jus à crítica aos costumes que propunha a 
autora. 
 
Palavras-chave: Virginia Woolf. Estudos da Tradução. Teoria Feminista da 

Tradução. 

TITLE: Translation and Gender: female representation in 'The Legacy' by Virginia 

Woolf 

Abstract 

Translation Studies trends in recent decades point to a conception of translation 
as an ideological act, capable of influencing complex socio-cultural and historical 
dynamics. The critical potential of translation to reveal the power relations and 
value systems prevailing in a culture is particularly explored by Feminist 
Translation Studies. On this basis the present work analyzes the female 
representation in seven translations of the short story “The Legacy”, by Virginia 
Woolf, published in Brazil between 1955 and 2017. The goal was to determine 
how the translation choices point towards - or move away from - a feminist 
reading of the story. For this reason, descriptive translation analysis techniques 
were used in order to identify translation differences between lexical choices that 
contribute either interpretation of the story. Based on the analysis, it is possible 
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to observe how the feminist translation should take into account the 
communicative intention of the literary work, considering that, in this case, it is 
the accentuation - not the mitigation - of the negative and superficial female 
stereotypes that support the criticism proposed by the author. 
 
Keywords: Virginia Woolf. Translation Studies. Feminist Translation Theory. 
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TÍTULO: Representações sociais e Direitos Humanos: o que pensam os 

adolescentes? 

Resumo 

Os Direitos Humanos (DH) são garantidos pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. No entanto, Bobbio considera que as dificuldades se referem 
à implementação desses direitos na sociedade. A temática tem sido estudada na 
Psicologia pela via das Representações Sociais (RS), que se refere a como o 
conhecimento é construído na esfera social e pode orientar ações e 
pensamentos. Sendo assim, as RS sobre os DH podem ajudar ou dificultar o 
engajamento na defesa dos DH. Embasada nestas teorias, a presente pesquisa 
teve o objetivo de compreender as RS de alunos do ensino médio de escolas 
públicas e privadas sobre o direito à greve, que diz respeito à segunda geração 
de direitos. Participaram da pesquisa 53 alunos de escolas públicas (23) e 
privadas (30), que responderam a pergunta “O que você pensa sobre o direito 
dos trabalhadores de fazer greve?”. Os dados foram analisados através do 
software IRAMUTEQ, que classificou os discursos em 06 classes diferentes. Os 
resultados organizados no Dendograma de classes apresentaram dois polos 
opostos. O primeiro apresenta uma visão positiva sobre a greve, com dois 
agrupamentos que dizem respeito, respectivamente, a greve como um 
instrumento de reivindicação, e análise mais societal, evidenciando críticas ao 
governo por não garantir direitos. O polo oposto apresenta uma visão crítica 
negativa, que enfatiza os prejuízos que a greve pode causar. Os resultados 
apontam que ainda existe uma ambiguidade em relação às RS sobre o direito à 
greve. 
 
Palavras-chave: Representações Sociais, Direitos Humanos, Greve 

TITLE: Social representations and Human Rights: what do adolescents think? 

Abstract 

Human Rights (HR) are guaranteed by the Universal Declaration of Human 
Rights. However, Bobbio considers that the difficulties refer to the implementation 
of these rights in society. The theme has been studied in Psychology through 
Social Representations (SR), which refers to how knowledge is built in the social 
sphere and can guide actions and thoughts. Thus, SR on HR can help or hinder 
engagement in the defense of HR. Based on these theories, the present research 
aimed to understand the SR of high school students from public and private 
schools about the right to strike, which concerns the second generation of rights. 
53 students from public (23) and private (30) schools participated in the survey, 
who answered the question “What do you think about the workers' right to 
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strike?”. The data were analyzed using the IRAMUTEQ software, which classified 
the speeches into 06 different classes. The results organized in the Class 
Dendogram showed two opposite poles. The first presents a positive view of the 
strike, with two groups that refer, respectively, to the strike as an instrument of 
demand, and a more societal analysis, showing criticism of the government for 
not guaranteeing rights. The opposite pole presents a negative critical view, 
which emphasizes the damage that the strike can cause. The results show that 
there is still an ambiguity in relation to the SR regarding the right to strike. 
 
Keywords: Social Representations, Human Rights, strike 
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TÍTULO: PRÁTICAS PARTICIPATIVAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: 

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS GAM NO RN 

Resumo 

Diante do contexto de pós-Reforma Psiquiátrica, ainda impera a lógica 
hospitalocêntrica, gerando empecilhos em torno dos novos modelos de serviços 
da saúde mental. Por consequência, os usuários dessas redes ainda encontram-
se em situação crônica do uso de psicofármacos, passivos diante de seus 
tratamentos. Frente a isso, a Gestão Autônoma de Medicamentos (GAM) surge 
como uma ferramenta na criação de autonomia desses sujeitos durante seus 
processos de acompanhamento terapêutico. Nesse sentido, a presente pesquisa 
tem como objetivo a construção de conhecimentos e reflexões acerca dos 
medicamentos receitados, das formas de cuidado, da busca por autonomia e 
pela criação coletiva de uma rede de apoio junto aos usuários com transtornos 
mentais e/ou abuso de substâncias psicoativas dos serviços de saúde mental. 
Vale destacar que a pandemia da COVID-19 prejudicou o curso da pesquisa, 
pois as fases presenciais foram adiadas, e dessa forma não foi possível comprir 
com os objetivos. Os resultados presentes neste relatório de pesquisa dizem 
respeito aos frutos produzidos a partir do adequamento dos alunos de iniciação 
científica para o adentramento no campo, com a apropriação teórica necessária. 
Visando a metodologia de pesquisa-intervenção, onde o pesquisador inserido no 
campo, o compõe e o transforma. Assim, objetivando inserir o aluno de iniciação 
científica no acompanhamento, registro e análise da utilização do instrumento 
GAM em uma grupalidade com o andamento do projeto. 

 
Palavras-chave: GAM; Saúde mental; Medicação. 

TITLE: PARTICIPATIVE PRACTICES OF MENTAL HEALTH CARE: 

CHARACTERIZATION AND ANALYSIS OF GAM EXPERIENCES IN RN 

Abstract 

Faced with the post-Psychiatric Reform context, hospital-centered logic still 
prevails, generating obstacles around the new models of mental health services. 
As a result, users of these networks are still in a chronic situation of using 
psychotropic drugs, passive in the face of their treatments. Faced with this, the 
Gestão Autonoma de Medicamentos (GAM) appears as a tool in the creation of 
autonomy of these subjects during their therapeutic monitoring processes. In this 
sense, the present research aims to build knowledge and reflections about 
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prescription drugs, forms of care, the search for autonomy and the collective 
creation of a support network with users with mental disorders and / or substance 
abuse psychoactive mental health services. It is worth mentioning that the 
COVID-19 pandemic affected the course of the research, as the face-to-face 
phases were postponed, and therefore it was not possible to comply with the 
objectives. The results present in this research report refer to the fruits produced 
from the adequacy of undergraduate students to enter the field, with the 
necessary theoretical appropriation. Aiming at the research-intervention 
methodology, where the researcher inserted in the field, composes and 
transforms it. Thus, aiming to insert the student of scientific initiation in the 
monitoring, recording and analysis of the use of the GAM instrument in a group 
with the progress of the project. 
 
Keywords: GAM; Mental Health; Medication. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2345 

 

CÓDIGO: HS0939 

AUTOR: MATEUS ARNAUD SANTOS DE SOUSA GOLDBARG 

ORIENTADOR: LUCIANA CONCEICAO DE LIMA 

 

 

TÍTULO: Infrações e acidentes de trânsito em rodovias federais brasileiras no 

período 2007-2018 

Resumo 

As leis relacionadas a segurança viária melhoram o comportamento de 
condutores e reduzem as colisões, as lesões e as mortes no trânsito. Durante o 
período de 2011 a 2014 17 países alteraram as suas leis sobre um ou mais 
fatores de risco de traumatismos ocorridos no trânsito, para alinhar a legislação 
com as melhores práticas. As mudanças mais positivas no comportamento dos 
condutores ocorre quando a legislação é associada a uma aplicação rigorosa da 
lei. Sendo assim, a presente pesquisa consiste em relacionar as infrações aos 
acidentes de trânsito no Brasil no período de 2007 a 2018 e identificar a evolução 
das infrações de trânsito ao passar dos anos relacionando-as com os principais 
fatores de risco que são: Excesso de velocidade, uso de capacetes, uso de cinto 
de segurança e utilização de dispositivos de retenção para crianças. Apesar de 
não estar relacionado aos principais fatores de risco no trânsito de acordo com 
as diretrizes da OMS, o uso de celular ao volante representa uma distração ao 
condutor e pode contribuir para acidentes. Por esse motivo as infrações 
relacionadas ao uso de celular ao volante também foram analisadas. 
 
Palavras-chave: OMS, infrações, acidentes, fatores de risco no trânsito 

TITLE: INFRAÇÕES E ACIDENTES DE TRÂNSITO EM RODOVIAS FEDERAIS 

BRASILEIRAS NO PERÍODO DE 2007-2018 

Abstract 

Road safety laws improve driver behavior and reduce traffic crashes, injuries and 
deaths. During the period from 2011 to 2014 17 countries changed their laws on 
one or more risk factors for traffic injuries, to align legislation with best practices. 
The most positive changes in driver behavior occur when legislation is associated 
with strict enforcement of the law. Therefore, the present research consists of 
relating the infractions to traffic accidents in Brazil in the period from 2007 to 2018 
identifying the evolution of traffic violations over the years, relating them to the 
main risk factors that are: High speed , use of helmets, use of seat belts and use 
of child restraint devices. Although it is not related to the main traffic risk factors 
according to WHO guidelines, the use of cell phones while driving is a distraction 
to the driver and can contribute to accidents. For this reason, infractions related 
to the use of cell phones while driving were also analyzed. 
 
Keywords: WHO, traffic violations, car crashes, traffic risck factors 
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TÍTULO: A motivação no trabalho para docentes da UFRN: uma abordagem 

qualitativa 

Resumo 

As constantes transformações no mundo do trabalho impactam na motivação 
para o trabalho, reverberando inclusive na classe docente. Objetivou-se 
investigar a motivação para o trabalho dos docentes efetivos da FACISA, tendo 
como recorte os fatores de expectativa, que é um dos componentes da teoria da 
expectativa de Vroom (1964). Partindo dessa teoria, aplicou-se questionário 
estruturado sobre o tema (versão reduzida do Inventário da Motivação e do 
Significado do trabalho - IMST) e uma ficha sociodemográfica, para 
caracterização da amostra. Participaram 19 docentes, sendo a maioria do sexo 
feminino (78,9%), idade entre 31 e 40 anos (57,9%) e com até cinco anos 
atuando na instituição (57,9%). Comparando as médias entre grupos (teste t) por 
características sociodemográficas, observou-se diferenças estatisticamente 
significativas nas expectativas para todos os fatores, sendo o fator 
Responsabilidade aquele que apresentou maior variação (idade, tempo de 
docência na instituição e função administrativa). Sugestões para pesquisas 
futuras são apresentadas. 
 
Palavras-chave: Motivação no trabalho. Expectativa. Docentes. Universidades 

federais. 

TITLE: Work motivation for UFRN professors: a qualitative approach 

Abstract 

The constant changes in the world of work impact the work motivation, reflecting 
even in the teaching class. The objective of this study was to investigate the work 
motivation of FACISA's permanent professors, based on the expectation factors, 
which is one of the components of Vroom's Theory of Expectation (1964). Based 
on this theory, a structured questionnaire was applied to the theme (reduced 
version of the Inventory of Motivation and Meaning of Work - IMST), and a 
sociodemographic form to characterize the sample. Nineteen professors 
participated in the study, the majority of whom were female (78.9%), aged 
between 31 and 40 years old (57.9%), and with up to five years working at the 
institution (57.9%). Comparing the means between groups (t test) by 
sociodemographic characteristics, there were statistically significant differences 
in expectations for all factors, with the Responsibility factor being the one with the 
greatest variation (age, teaching time at the institution, and administrative 
function). Suggestions for future research are also presented. 
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Keywords: Work motivation. Prospects. Professors. Federal universities 
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TÍTULO: PROGRAMA UMA TERRA E DUAS ÁGUAS (P1+2) NO RIO GRANDE 

DO NORTE: AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS DO 

Resumo 

Dentre os aspectos ambientais do semiárido, a problemática da seca e suas 
longas estiagens ganham sempre grande repercussão na sociedade. No 
entanto, o agravamento desses aspectos na forma de calamidade social é 
decorrente do processo de formação e exploração do semiárido, de sua terra e 
de sua gente, com a implementação de ações inadequadas ao ambiente. O 
modo de produção capitalista é implacável com o ambiente e com as pessoas 
que ele explora em favor da geração de riqueza e acúmulo de capital. Com o 
semiárido potiguar não é diferente, ao não respeitar os limites e especificidades 
do ambiente, suas fragilidades socioambientais passam a ser ampliadas. Devido 
a isso, e buscando romper com esse ciclo de ações debilitantes, a 
implementação de políticas públicas que incentivam a agricultura familiar e que 
buscam enfrentar essa visão de exploração destrutiva se tornam importantes. 
Assim sendo, o programa Uma Terra e Duas Águas (p1+2) é uma iniciativa da 
Articulação Semiárido Brasileiro - ASA - e busca por meio da implementação de 
suas tecnologias assegurar o acesso a água de consumo, para a pequena 
produção e a criação de animais. Mas para além disso, promove atividades de 
formação e mobilização para a convivência, por meio de oficinas, discussões em 
grupos incentivando a troca de saberes, capacitação para o manejo 
agroecológico da produção, entre outras. São iniciativas que buscam uma 
relação de equilíbrio entre a natureza e os seres humanos. 
 
Palavras-chave: Semiárido potiguar; Vulnerabilidade socioambiental; P1+2; 

TITLE: ONE LAND AND TWO WATERS (P1 + 2) PROGRAM IN RIO GRANDE 

DO NORTE: ADVANCES, LIMITS AND CHALLENGES 

Abstract 

Am ong the environmental aspects of the semiarid region, the problem of drought 
and its long droughts always gain great repercussion in society. However, the 
worsening of these aspects in the form of social calamity is due to the process of 
formation and exploration of the semiarid, its land and its people, with the 
implementation of actions that are inappropriate to the environment. The 
capitalist mode of production is relentless with the environment and with the 
people it exploits in favor of generating wealth and accumulating capital. It is no 
different with the semi-arid region of Rio Grande do Sul, as it does not respect 
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the limits and specificities of the environment, its socioenvironmental 
weaknesses start to be amplified. Because of this, and seeking to break this cycle 
of debilitating actions, the implementation of public policies that encourage family 
farming and that seek to face this vision of destructive exploitation becomes 
important. Therefore, the program Uma Terra e Duas Águas (p1 + 2) is an 
initiative of the Brazilian Semi-Arid Articulation - ASA - and seeks through the 
implementation of its technologies to ensure access to drinking water, for small 
production and the creation of animals. But in addition to that, it promotes training 
and mobilization activities for coexistence, through workshops, group discussions 
encouraging the exchange of knowledge, training for agroecological 
management of production, among others.  
 
Keywords: Potiguar semiarid; Socio-environmental vulnerability; P1 + 2; 
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TÍTULO: REABILITAÇÃO EM ÁREAS DE VALOR PATRIMONIAL: 

VALORIZAÇÃO DO LUGAR? Análises de programas e ações à luz de casos 

brasileiros e portugueses. 

Resumo 

Esse relatório trata de um projeto de pesquisa que visa identificar como as ações 
de educação patrimonial podem contribuir para o reconhecimento e valorização 
dos espaços de significação cultural enquanto lugar, de modo a auxiliarem nos 
processos e projetos de reabilitação urbana dos referidos espaços, tendo como 
estudos de caso um conjunto de ações desenvolvidas na cidade de Torres 
Vedras, Portugal, e no Centro Histórico da cidade de Natal, RN. A pesquisa foi 
dividida em etapas, uma etapa de construção de embasamento teórico-
conceitual, uma etapa de análise de ações de educação patrimonial e eventos 
promovendo o conhecimento de áreas históricas nos universos de estudo: Natal, 
RN/Brasil e Torres Vedras, Portugal. Na terceira etapa, serão identificados a 
partir das análises realizadas na segunda etapa, elementos que possibilitem 
tomar as ações de educação patrimonial como importantes suportes nos 
processos e projetos de reabilitação urbana dos referidos espaços. 
 
Palavras-chave: Patrimônio cultural; Educação patrimonial; reabilitação urbana; 

TITLE: REHABILITATION IN AREAS OF EQUITY VALUE: VALUE OF PLACE? 

Analysis of programs and actions in the light of Brazilian and Portuguese cases. 

Abstract 

 

This research deals with a research project that aims to identify how equity 
education actions can contribute to the recognition and valorization ofthe spaces 
of cultural significance as a place, in order to assist in the processes and projects 
of urban rehabilitation of these spaces,having as case studies a set of actions 
developed in the city of Torres Vedras, Portugal, and in the Historic Center of the 
city of Natal, RN.The research was divided into stages, a stage of construction of 
theoretical-conceptual basis, a stage of analysis of patrimonial education actions 
and events promoting the knowledge of historical areas in the universes of study: 
Natal, RN/Brasil and Torres Vedras, Portugal. In the third stage, they will be 
identified from the analyses carried out in the second stage,elements that make 
it possible to take equity education actions as important supports in the processes 
and projects of urban rehabilitation of these spaces. 
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Keywords: Cultural Heritage; Heritage Educational; Urban regeneration; 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2352 

 

CÓDIGO: HS0948 

AUTOR: LORENA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 

COAUTOR: TAINÁ PORTO COTRIM 

ORIENTADOR: CLAUDIO ROBERTO DE JESUS 

 

 

TÍTULO: O Massacre de Alcaçuz e o sistema prisional Norte Riograndense: 

quais efeitos para a oferta de educação em prisões? 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo, a partir de uma reflexão sobre o 
processo de superencarceramento, falência na oferta de assistências penais e o 
crescimento vertiginoso das facções criminosas, identificar se, o massacre 
ocorrido no complexo penitenciário de Alcaçuz, localizado em Nísia Floresta, RN, 
em janeiro de 2017, provocou impacto na aplicação das políticas 
ressocializadoras, especificamente no acesso à educação. Para tanto, foi 
realizada uma análise quali-quanti dos dados que caracterizam o sistema 
carcerário norte-rio-grandense e da oferta de educação realizada neste, partindo 
do modelo de análise Múltiplos fluxos. 
 
Palavras-chave: Sistema Penitenciário. Educação nas Prisões. Facções 

Criminosas. 

TITLE: The Alcaçuz Massacre and the prison system of Rio Grande do Norte: 

what are the effects of the education offer in prisons? 

Abstract 

 

The objective of this study was, based on a reflection about the over-incarceration 
process, the failure in providing criminal assistance and the vertiginous growth of 
criminal factions, to identify whether, after the massacre at the Alcaçuz 
penitentiary complex, located in Nísia Floresta, RN, in January 2017, there was 
an impact on the application of re-socializing policies, specifically on access to 
education. In order to carry out this study, a quali-quanti analysis of the data that 
characterize Rio Grande do Norte’s prison system and the education offered in it 
was made, based on Multiple Streams Framework. 

 
 
Keywords: Penitentiary System. Prison Education. Criminal Factions. 
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TÍTULO: Mosaicos imagéticos e textuais: notações de um processo criativo na 

Gaya Dança Contemporânea 

Resumo 

Atualmente o processo de criação em dança se presentifica sob uma perspectiva 
dinâmica e indissociável do artista. O presente relatório é referente as notações, 
discussões e registros imagéticos acerca das criações artísticas em dança sobre 
os aspectos processuais do trabalho intitulado “Entre Olhares e Ventos”, dirigido 
por Larissa Marques, Maurício Motta e direção musical de Erhi Araújo da Gaya 
Dança Contemporânea, projeto de extensão da UFRN coordenado por Marcílio 
Vieira e Larissa Marques. Além disso as impressões a seguir adotam os 
princípios da Arte Coreográfica Contemporânea (ALMEIDA, 2015), a 
possibilidade de uma perspectiva processual de obras artísticas (SALLES, 2006) 
para análises, reflexões e relatos estéticos, nos quais se referem às qualidades 
artísticas da dança. 
 
Palavras-chave: DANÇA; CRIAÇÃO; OBRA; ARTE; CONTEMPORANEO. 

TITLE: Image and Textual Mosaics: notations of a creative process in Gaya 

Dança Contemporânea 

Abstract 

Currently, the process of creation in dance becomes present under a dynamic 
and inseparable perspective of the artist. This report refers to the notations, 
discussions and imagery records about artistic creations in dance on the 
procedural aspects of the work entitled “Entre Olhares e Ventos”, directed by 
Larissa Marques, Maurício Motta and musical direction by Erhi Araújo da Gaya 
Dança Contemporânea, UFRN extension project coordinated by Marcílio Vieira 
and Larissa Marques. In addition, the following impressions adopt the principles 
of Contemporary Choreographic Art (ALMEIDA, 2015), the possibility of a 
procedural perspective of artistic works (SALLES, 2006) for analyzes, reflections 
and aesthetic reports, in which they refer to the artistic qualities of dance . 
 
Keywords: DANCE; CREATION; CONSTRUCTIONS; ART; CONTEMPORARY. 
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TÍTULO: Neuropsicologia e Aprendizagem: Concepções de Professoras de uma 

Classe Hospitalar Oncológica 

Resumo 

 

O Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar, comumente estruturado em 
classes hospitalares, garante a escolarização de estudantes da educação básica 
em situação de adoecimento. É fundamental nos casos de câncer infantojuvenil, 
notadamente em relação às leucemias e aos tumores de fossa posterior, pelos 
efeitos adversos dos seus tratamentos adjuvantes nos processos de 
aprendizagem. A presente pesquisa parte de demanda das professoras da 
Classe Hospitalar (CH) oncológica do Hospital Infantil Varela Santiago (HIVS), 
parceiro do Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia da UFRN, 
para orientação de suas práticas pedagógicas junto a crianças e adolescentes 
hospitalizados com câncer. Tem como objetivo geral investigar a compreensão 
das docentes da CH do HIVS sobre a neuropsicologia e o papel deste domínio 
para os seus processos de trabalho. O estudo teve como base metodologia 
qualitativa, realizado por entrevistas semiestruturadas com a totalidade das 
professoras da classe. Percebeu-se que todas educadoras participantes não têm 
conhecimento aprofundado em neuropsicologia, mas consideram que essa área 
pode auxiliar em suas atividades pedagógicas. Foi constatado que a 
neuropsicologia escolar peculiarmente pode contribuir de forma significativa com 
a atuação das professoras da CH, a partir da compreensão dos perfis cognitivos 
dos pacientes, bem como orientação e estruturação das práticas educacionais 
mais propícias para cada indivíduo em situação de aprendizagem. 

 
 
Palavras-chave: Concepções de docentes. Classe hospitalar oncológica. 

Neuropsicologia. 

TITLE: Neuropsychology and Learning: Conceptions of Teachers of an Oncology 

Hospital Class 

Abstract 
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Hospital and Home Educational Assistance, commonly structured in hospital 
classes, guarantees the schooling of basic education for students in a situation 
of illness. It is essential in cases of childhood cancer, especially in relation to 
leukemias and tumors of the posterior fossa, due to the adverse effects of their 
adjuvant treatments in the learning processes. This research is based on the 
demand of teachers of the oncological Hospital Class (HC) at the Children's 
Hospital Varela Santiago (CHVS), partner of the Research and Extension 
Laboratory in Neuropsychology at UFRN, to guide their pedagogical practices 
with children and teenagers hospitalized with cancer. Its general objective is to 
investigate the understanding of the teachers of HC of CHVS about 
neuropsychology and the role of this domain for their work processes. The study 
was based on qualitative methodology, carried out by semi-structured interviews 
with all the teachers in the class. It was noticed that all participating educators do 
not have a deep knowledge of neuropsychology, but consider that this area can 
help in their pedagogical activities. It was found that schoolar neuropsychology 
peculiarly can significantly contribute to the role of HC teachers, from the 
understanding of patients' cognitive profiles, as well as guidance and structuring 
of the most appropriate educational practices for each individual in a learning 
situation. 

 
 
Keywords: Teachers' conceptions. Oncological hospital class. Neuropsychology. 
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TÍTULO: Milson Dantas: a cobertura viária natalense em uma trajetória 

profissional 

Resumo 

 

A partir da década de 1950, com o aumento de transportes em circulação na 
cidade de Natal, surgiu a necessidade de criar um método de pavimentação que 
suportasse maiores níveis de cargas sem a elevação de custos. Milson Dantas, 
engenheiro civil formado pela Universidade do Recife em 1953, se destacou por 
sua invenção criada em 1958: o método Bripar de pavimentação. Apesar de seu 
invento ter apresentado reconhecimento nacional e internacional, a figura de 
Dantas não fora memorada, gerando uma lacuna a respeito dos eventos que 
influenciaram na transformação da cidade. Assim, objetiva-se analisar a 
contribuição dos conhecimentos científicos e da atuação técnica de Dantas nas 
ações de modernização da cobertura viária natalense, recuperando um sujeito 
histórico pouco reconhecido pela historiografia corrente. Para tanto, foram 
utilizados como fontes de dados principais os periódicos em circulação na época 
que retratavam as realizações do engenheiro civil e eventuais discussões sobre 
o Bripar, fundamentando a análise em autores que se debruçaram sobre a 
importância do estudo da trajetória profissional de determinados atores sociais. 
Diante dos resultados, nota-se que o percurso traçado por Dantas foi marcado 
por diversos fatos pouco conhecidos pela sociedade. A importância de seu 
pensamento e de sua proposta de pavimentação, no que se refere ao conforto 
visual e térmico e a permeabilidade do solo, se torna essencial para o debate 
atual acerca de uma cidade mais sustentável. 

 
 
Palavras-chave: Método Bripar. Natal-RN. Sujeito histórico. Trajetória 

profissional. 

TITLE: Milson Dantas: the road coverage of Natal in a professional trajectory 

Abstract 

 

From the 1950s, with the increase of transports in circulation in the city of Natal, 
the need arose to create a paving method that would support higher levels of 
loads without increasing costs. Milson Dantas, a civil engineer graduated from 
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the University of Recife in 1953, exhibited a greater highlight for his invention 
created in 1958: the Bripar method of paving. Despite his inventiveness has 
presented national and international recognition, the figure of Dantas has not 
been memorized, creating a gap about the events that influenced the 
transformation of the city. Therefore, it aims to analyze the contribution of Dantas’ 
scientific knowledge and technical performance in the modernization actions of 
the road coverage in the Potiguar Capital, recovering a historical subject little 
recognized by the current historiography. For this purpose, the periodicals of the 
period were utilized as main data sources, which they portrayed the civil engineer 
achievements and ocasional debates about the Bripar, basing the analysis on 
authors who studied the importance of the professional trajectory of certain social 
actors. In view of the results, it is noted that the path traced by Dantas was 
marked by several facts little known by society. The importance of his thinking 
and his proposal for paving, with regard to visual and thermal comfort and soil 
permeability, becomes essential for the current debate about a more sustainable 
city. 

 
 
Keywords: Bripar method. Natal, RN. Historical subject. Professional trajectory. 
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TÍTULO: Classificação das Atividades Econômicas na Região Metropolitana de 

Natal 

Resumo 

 

A dinâmica econômica, no Brasil, sofreu modificações a partir da inserção do 
país em um plano de desenvolvimento e planejamento urbano, impulsionado, a 
partir da década de 1930, pelo deslocamento da condição agroexportadora, da 
economia brasileira, para a inserção na indústria e no mercado interno. Esse 
vetor contribuiu para a construção do protagonismo das cidades no novo modelo 
econômico. Na década de 1970, se criam as regiões metropolitanas no Brasil, 
durante o regime militar. Com o crescimento da urbanização no país, surgiu o 
fenômeno metropolitano, processo que fomentou a concentração populacional e 
de atividades e setores produtivos em cidades com expressivo potencial urbano. 
Diante disso, o presente estudo busca analisar como a intensificação recente do 
fenômeno de metropolização influenciou no cenário econômico da Região 
Metropolitana de Natal (RMN). Como objetivos específicos, busca-se verificar 
quais foram as mudanças nas atividades produtivas a partir da intensificação da 
dinâmica metropolitana, bem como identificar as principais atividades 
econômicas que compõem, atualmente, os municípios da RMN, utilizando, como 
variável para a análise das transformações econômicas: o PIB gerado pelos 
principais segmentos da economia metropolitana nos anos de 2010 e 2015. 
Somado a isso, o trabalho expõe uma discussão, breve e exploratória, sobre os 
impactos da crise, provocada pela pandemia do Novo Coronavírus, na economia 
da RMNatal. 

 
 
Palavras-chave: Fenômeno metropolitano, transformações econômicas, 

RMNatal. 

TITLE: Classification of Economic Activities in the Metropolitan Region of Natal 

Abstract 

 

The economic dynamics in Brazil underwent changes from the insertion of the 
country in a development plan and urban planning, driven, from the 1930s, by the 
shift of the agro-export condition, from the Brazilian economy, to the insertion in 
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the industry and in the intern market. This vector contributed to the construction 
of the protagonism of cities in the new economic model. In the 1970s, 
metropolitan regions were created in Brazil, during the military regime. With the 
growth of urbanization in the country, the metropolitan phenomenon emerged, a 
process that fostered the concentration of population and activities and 
productive sectors in cities with significant urban potential. In light of this, the 
present study seeks to analyze how the recent intensification of the phenomenon 
of metropolization has influenced the economic scenario of the Metropolitan 
Region of Natal (NMR). As specific objectives, it seeks to verify which were the 
changes in the productive activities from the intensification of the metropolitan 
dynamics, as well as to identify the main economic activities that currently 
compose the municipalities of the NMR, using, as a variable for the analysis of 
economic transformations : GDP generated by the main segments of the 
metropolitan economy in the years 2010 and 2015. In addition, the work exposes 
a brief and exploratory discussion on the impacts of the crisis, caused by the New 
Coronavirus pandemic, on the RMNatal economy. 

 
 
Keywords: Metropolitan phenomenon, economic changes, RMNatal. 
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TÍTULO: Bases teóricas do Feminismo Materialista: das relações entre marxismo 

e antropologia 

Resumo 

O presente plano de trabalho teve como objetivo analisar a contribuição dos 
antropólogos marxistas Maurice Godelier e Jean Claude Meillassoux para o 
Feminismo Materialista, pois que este se utiliza-se da produção antropológica 
dos autores supracitados em sua discussão sobre as relações sociais de sexo. 
Considerando que a concepção de emancipação humana ultrapassa o 
entendimento de luta de classes que as autoras clássicas do Feminismo 
Materialista defendem, o relatório de plano de trabalho aqui apresentado 
assinala os avanços e limites presentes nesta perspectiva teórico-metodológica, 
considerando a necessidade de superação desta sociedade, pautada na 
exploração de sexo, raça e classe. 
 
Palavras-chave: Feminismo Materialista, Marxismo, Antropologia. 

TITLE: Theoretical bases of Materialistic Feminism: relations between Marxism 

and anthropology 

Abstract 

The present work plan aims to analyze the contribution of Marxist anthropologists 
Maurice Godelier and Jean Claude Meillassoux to Materialist Feminism, as this 
uses the anthropological production of the aforementioned authors in their 
discussion of the social relations of sex. Considering that the concept of human 
emancipation goes beyond the understanding of the class struggle that the 
classic authors of Materialist Feminism defend, the work plan presented here, 
highlights the advances and limits present in this theoretical-methodological 
perspective, considering the need to overcome this society, based on the 
exploration of sex, race, and class. 
 
Keywords: Materialist feminism, Marxism, Anthropology. 
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TÍTULO: Autoestima e autoimagem de mulheres mastectomizadas submetidas 

à reconstrução mamária 

Resumo 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2020), o câncer de mama se revela o 
tipo predominante na população feminina brasileira na atualidade, e uma das 
abordagens de tratamento utilizadas é a mastectomia, cirurgia de caráter 
mutilador que pode acarretar na paciente sentimentos de vergonha, desânimo, 
frustração e timidez, tendo em vista a simbologia de feminilidade atrelada à 
mama na sociedade. A reconstrução mamária surge como alternativa para 
minimizar o sofrimento dessas mulheres, que têm a sua imagem corporal 
alterada (Silva, Ferreira, Ferro, Rocha, & Cavalcante, 2017). Nesse sentido, o 
presente trabalho objetivou avaliar a satisfação com a autoimagem e a 
autoestima de mulheres submetidas à mastectomia e à reconstrução mamária, 
considerando a diversidade de significados que esse processo pode apresentar. 
Trata-se de um estudo transversal exploratório, descritivo e de abordagem 
quantitativa. Os dados foram coletados no ambulatório da Liga Norte 
Riograndense Contra o Câncer, onde estimou-se a participação de 79 mulheres 
mastectomizadas e submetidas à reconstrução. Foram utilizados um 
questionário sociodemográfico, a Escala "Body Image after Breast Cancer 
Questionnaire", a Escala de Avaliação da Auto Estima de Rosenberg, e o Mini 
Mental State Examination (para pacientes com mais de 65 anos). Devido à 
pandemia do coronavírus, os dados coletados para a realização da pesquisa não 
foram suficientes para apresentação de resultados conclusivos. 
 
Palavras-chave: Mastectomia. Reconstrução mamária. Autoestima. 

Autoimagem. 

TITLE: Self-esteem and self-image of mastectomized women undergoing breast 

reconstruction 

Abstract 

According to the National Cancer Institute (2020), breast cancer proves to be the 
predominant type in the Brazilian female population today, and one of the 
treatment approaches used is mastectomy, a mutilating surgery that can cause 
feelings of shame in the patient, discouragement, frustration and shyness, in view 
of the symbolism of femininity linked to the breast in society. Breast 
reconstruction appears as an alternative to minimize the suffering of these 
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women, who have their body image altered (Silva, Ferreira, Ferro, Rocha, & 
Cavalcante, 2017). In this sense, the present study aimed to assess satisfaction 
with the self-image and self-esteem of women undergoing mastectomy and 
breast reconstruction, considering the diversity of meanings that this process can 
have. This is an exploratory, descriptive cross-sectional study with a quantitative 
approach. The data were collected at the outpatient clinic of the Northern League 
Riograndense Against Cancer, where the estimated participation of 79 women 
who had undergone mastectomy and underwent reconstruction. A 
sociodemographic questionnaire, the Scale "Body Image after Breast Cancer 
Questionnaire", the Rosenberg Self-Esteem Rating Scale, and the Mini Mental 
State Examination (for patients over 65 years) were used. Due to the coronavirus 
pandemic, the data collected for the research were not sufficient to present 
conclusive results. 
 
Keywords: Mastectomy. Breast reconstruction. Self esteem. Self image. 
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TÍTULO: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DAS QUESTÕES DE QUÍMICA NO 

ENADE EM FUNÇÃO DO NÍVEL COGNITIVO DE DIFICULDADE 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva apresentar uma análise da avaliação do ENADE utilizando 
uma taxonomia baseada nas operações cognitivas mobilizadas para resolver as 
questões de química definindo o Nível Cognitivo de Dificuldade de cada item. 
Foram analisadas todas as questões das provas dos anos de 2011, 2014 e 2017, 
assim como os dados estatísticos presentes nos relatórios emitidos pelo INEP 
para quatro instituições de ensino superior (UFRN, UTFPR, UFU e UFAM) foram 
selecionados. Comparando as variáveis entre o índice de facilidade e o nível 
cognitivo de dificuldade para as questões do exame foi possível observarmos 
algumas discrepâncias. A metodologia apresentada, além de tudo, pode ser 
extendida para outras áreas e outros exames em larga escala. 

 
 
Palavras-chave: nível cognitivo de dificuldade; ENADE; banco de dados. 

TITLE: A PROPOSAL FOR THE ANALYSIS OF CHEMISTRY QUESTIONS IN 

ENADE ACCORDING TO THE COGNITIVE LEVEL OF DIFFICULTY 

Abstract 

 

This study aims to present an analysis of the ENADE using a taxonomy based 
on the cognitive operations used to solve the chemistry issues defining the 
Cognitive Level of Difficulty of each item. All questions from the exams for the 
years 2011, 2014 and 2017 were analyzed, as well as the statistical data present 
in the reports issued by INEP for four higher-educational institutions (UFRN, 
UTFPR, UFU and UFAM) were selected. Comparing between the easiness rating 
and the cognitive level of difficulty for the exam questions was possible to observe 
some discrepancies. The presented methodology, in addition, can be extended 
to other areas and other kind of evaluations systems. 

 
 
Keywords: cognitive level of difficulty; ENADE; database. 
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TÍTULO: Título: Dialogismo e crítica feminista em diálogo: uma análise de The 

Handmaid’s Tale (ATWOOD, 1998) 

Resumo 

Este trabalho procura analisar as possíveis relações entre os estudos do Círculo 
de Bakhtin e a crítica feminista. Buscamos evidenciar prováveis associações 
entre o dialogismo e a crítica feminista, e para tal, foram lidos e discutidos 
algumas obras como: Teoria do Romance I (BAKHTIN, 2015), Marxismo e 
filosofia da linguagem (VOLÓCHINOV, 2017), Notas sobre literatura, cultura e 
ciências humanas (BAKHTIN, 2017), A palavra na vida e a palavra na poesia 
(VOLÓCHINOV, 2019), e Os gêneros do discurso (BAKHTIN, 2016), além dos 
capítulos “Feminist criticism” (BARRY, 2017) e “Feminist criticism” (TYSON, 
2006). Para a análise, utilizamos como base o romance “The Handmaid’s Tale” 
(ATWOOD, 2017) e dividimos as discussões em duas categorias: discurso 
patriarcal e irmandade. A partir das análises e discussões, destacamos que os 
discursos presentes no romance afetam a formação ideológica do indivíduo, de 
modo que o meio social em que ele está envolvido, é o centro organizador de 
qualquer enunciado. 
 
Palavras-chave: Dialogismo. Crítica feminista. Formação ideológica. 

Patriarcado. 

TITLE: Dialogism and feminist criticism in dialogue: a analyzis of The Handmaid’s 

Tale (ATWOOD, 1998) 

Abstract 

This work aims to analyze the possible relationships between the studies of the 
Bakhtin Circle and feminist criticism. We study to show probable associations 
between dialogism and feminist criticism, and for that, some works were read and 
discussed, such as: Theory of Romance I (BAKHTIN, 2015), Marxism and 
philosophy of language (VOLÓCHINOV, 2017), Notes on literature, culture and 
human sciences (BAKHTIN, 2017), The word in life and the word in poetry 
(VOLÓCHINOV, 2019), and The speech genres (BAKHTIN, 2016), in addition to 
the chapters “Feminist criticism” (BARRY, 2017) and “Feminist criticism 
”(TYSON, 2006). For the analysis, we used the novel The Handmaid’s Tale 
(ATWOOD, 2017) as a basis and divided the discussions into two categories: 
patriarchal discourse and brotherhood. From the analysis and discussions, we 
highlight that the speeches present affect the individual's ideological formation, 
so that the social environment in which he is involved, is the organizing center of 
any statement. 
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Keywords: Dialogism. Feminist criticism. Ideological formation. Patriarchy. 
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TÍTULO: Market Simulator: escolha de parceiro em um speed-dating 

Resumo 

 

Ao longo de anos de estudos acerca da compreensão da dinâmica de parceiros, 
novos modelos acabaram surgindo. Nesse processo, o speed-dating surgiu e 
consiste em encontros rápidos entre indivíduos, de modo a simular a dinâmica 
do mercado de acasalamento e tentar compreender o processo de escolha de 
parceiros. Assim, o speed-dating já vem sendo utilizado em estudos da área ao 
redor do mundo, mas é uma metodologia a ser consolidada no Brasil. Nesse 
sentido, este estudo tem como objetivo investigar a relação entre personalidade, 
autoavaliação e valor de mercado dos indivíduos a partir do uso do speed-dating 
como metodologia. Nossa amostra contou com 54 indivíduos, 29 homens e 25 
mulheres, todos heterossexuais e solteiros. Esses compareceram ao Centro de 
Biociências (UFRN) e responderam também a um conjunto de questionários. 
Para a análise dos dados foram feitas correlações de Pearson e Spearman. 
Foram observadas correlações entre traços de personalidade e as dimensões 
da autoavaliação para cada sexo. Quanto à autoavaliação e o valor de mercado 
do parceiro escolhido no speed-dating, não foram encontradas correlações 
significativas. Assim, o speed-dating demonstrou potencial para investigar as 
características associadas ao valor de mercado de indivíduos de acordo com sua 
personalidade. Entretanto, são necessários mais estudos para o entendimento 
da dinâmica de valor de mercado como também para a consolidação do speed-
dating como metodologia científica. 

 
 
Palavras-chave: Diferenças sexuais. Personalidade. Valor de mercado. 

TITLE: Market Simulator: choosing a speed-dating partner 

Abstract 

 

Over years of studies on understanding the dynamics of partners, new models 
have emerged. In this process, speed-dating emerged and consists of quick 
meetings between individuals, in order to simulate the dynamics of the mating 
market and try to understand the process of choosing partners. Thus, speed-
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dating has already been used in studies of the area around the world, but it is a 
methodology to be consolidated in Brazil. In this sense, this study aims to 
investigate the relationship between personality, self-assessment and market 
value of individuals from the use of speed-dating as a methodology. Our sample 
included 54 individuals, 29 men and 25 women, all heterosexual and single. 
These attended the Center for Biosciences (UFRN) and also answered a set of 
questionnaires. Pearson and Spearman correlations were used to analyze the 
data. Correlations were observed between personality traits and the dimensions 
of self-assessment for each sex. Regarding the self-assessment and the market 
value of the partner chosen in speed-dating, no significant correlations were 
found. Thus, speed-dating has demonstrated the potential to investigate the 
characteristics associated with the market value of individuals according to their 
personality. However, further studies are needed to understand the market value 
dynamics as well as to consolidate speed-dating as a scientific methodology. 

 
 
Keywords: Sexual differences. Personality. Market value. 
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TÍTULO: REPRESENTAÇÃO DA PERSONAGEM MENINA NEGRA NA 

LITERATURA INFANTIL NEGRA: ANALISANDO O CONTO A BOTIJA DE 

OURO (1984) 

Resumo 

Este artigo está vinculado ao projeto de pesquisa matriz “Literatura Infantil Negra: 
debatendo a cor do silêncio na sala de aula” (AMARILHA, [CNPq. 2018-2022]), 
realizado no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – 
CNPq/PIBIC/UFRN. A pesquisa é qualitativa e de caráter bibliográfico, tendo 
como objetivo discutir como a personagem menina negra é representada verbo 
e imageticamente no livro de Literatura Infantil A botija de ouro (1984), que 
compõe o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, disponível 
em escolas públicas de Natal-RN. A pesquisa se justifica pela pouca adesão à 
Lei 10.639/2003, atualizada pela Lei 11.645/ 2008, que obriga o ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira, e da necessidade de que, para situações 
pedagógicas novas, deve-se ter uma formação específica. Este artigo se baseia 
em teóricos como Brookshaw (1983), Mesquita (1987), Leite (1989), Priore 
(2016), Bishop (1990) e Almeida (2019), que fazem estudos sobre Literatura e/ou 
sobre a história do povo negro. Na análise do livro, é possível verificar que temos 
a presença de uma heroína pícara como protagonista de um conto de tradição 
popular, cujo fenótipo negro é bem marcado nas ilustrações. No desfecho da 
estória da personagem principal, tem-se que ela é uma menina escrava que 
conseguiu inverter a situação dos escravos, tornando-os livres a partir de 
comportamentos e atitudes do pícaro. 

 
Palavras-chave: Literatura Infantil Negra. Personagem. Menina negra. 

Representação. 

TITLE: REPRESENTATION OF BLACK GIRL CHARACTER IN THE BLACK 

CHILDREN’S LITERATURE: ANALYZING “A BOTIJA DE OURO” (1984) 

Abstract 

This article is linked to the matrix research project “Black Children's Literature: 
debating the color of silence in the classroom” (AMARILHA, [CNPq. 2018-2022]), 
carried out within the scope of the Institutional Program of Scientific Initiation 
Grant - CNPq / PIBIC / UFRN. The research is qualitative and bibliographic, 
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aiming to discuss how a black girl character is represented verbally and imagery 
in the Children's Literature book A botija de ouro (1984), which is part of the 
collection of the National School Library Program - PNBE, available in public 
schools in Natal-RN. The research is justified by the low adherence to Law 10,639 
/ 2003, updated by Law 11,645 / 2008, which requires the teaching of Afro-
Brazilian History and Culture, and the need that, for new pedagogical situations, 
must have specific training. This article is based on theorists such as Brookshaw 
(1983), Mesquita (1987), Leite (1989), Priore (2016), Bishop (1990) and Almeida 
(2019), who study Literature and / or the history of the black people. In the 
analysis of the book, it is possible to verify that we have the presence of a pícara 
heroine as the protagonist of a tale of popular tradition, whose black phenotype 
is well marked in its ilustration. In the outcome of the main character's story, it 
turns out that she is a slave girl who managed to reverse the situation of the 
slaves, making them free from the behavior and attitudes of the pícaro. 

 
Keywords: Black Children’s Literature. Character. Black girl. Representation. 
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TÍTULO: CUIDADO, AUTONOMIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE 

MENTAL: CARACTERIZAÇÃO E REGISTRO DAS EXPERIÊNCIAS GAM NO 

RN 

Resumo 

 

Em meio a um contexto de luta antimanicomial pautada na denúncia a 
tratamentos hospitalocêntricos a que são submetidos os indivíduos em serviços 
de saúde mental, surgem terapêuticas e metodologias como a Gestão Autônoma 
da Medicação (GAM), na tentativa de intervir nesses serviços de forma a quebrar 
com a ideia patologizante e estigmatizante desses sujeitos. Diante disso, a 
presente pesquisa se propôs a investigar essa metodologia a partir de uma 
pesquisa-intervenção na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) na cidade de 
Natal/RN, na tentativa de caracterizar e registrar as experiências GAM nesses 
serviços de cuidado.Pautada em torno de uma análise de tecnologias que 
comportem respeito ao cuidado, autonomia e participação social aos indivíduos 
com transtornos mentais e uso crônico de substâncias psicoativas. Para tal, 
foram realizados encontros semanais dentro do grupo de pesquisa “Política, 
Produção de Subjetividade e Práticas de Resistência”, no intuito de viabilizar 
trocas de conhecimentos e experiências dentro da temática e preparar para o 
posterior trabalho em campo, que não chegou a ser realizado dada as 
circunstância da pandemia da COVID-19. Ainda assim, os resultados da 
presente pesquisa apontam que foi possível a capacitação dos estudantes de 
Iniciação Científica para a planejada intervenção em campo, a partir dos estudos 
realizados em grupo, assegurando o conhecimento acerca do instrumento GAM 
e de redes de saúde mental na cidade. 

 
 
Palavras-chave: GAM. Saúde mental. Autonomia. Cuidado. Experiência. 

TITLE: CARE, AUTONOMY AND SOCIAL PARTICIPATION IN MENTAL 

HEALTH: CHARACTERIZATION AND REGISTRATION OF GAM 

EXPERIENCES IN RN 

Abstract 
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Amidst a context of anti-asylum struggle based on the denunciation of hospital-
centered treatments to which individuals in mental health services are subjected, 
therapies and methodologies such as Autonomous Medication Management 
(GAM) appear, in an attempt to intervene in these services in order to break with 
the pathologizing and stigmatizing idea of these subjects. Given this, the present 
research proposes to investigate this methodology from an intervention research 
in the Psychosocial Care Network (RAPS) in the city of Natal / RN, in an attempt 
to characterize and record the GAM experiences in these care services. Based 
on an analysis of technologies that include respect for care, autonomy and social 
participation for individuals with mental disorders and chronic use of psychoactive 
substances. To this end, weekly meetings were held within the research group 
“Politics, Production of Subjectivity and Resistance Practices”, in order to 
facilitate the exchange of knowledge and experiences within the theme and to 
prepare for further work in the field, which was not given the circumstances of the 
COVID-19 pandemic. Even so, the results of the present research point out that 
it was possible to train Scientific Initiation students for the planned intervention in 
the field, based on group studies, ensuring knowledge about the GAM instrument 
and mental health networks in the city. 

 
 
Keywords: GAM. Mental Health. Autonomy. Care. Experience. 
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TÍTULO: Cuidado ambiental em tempos de sustentabilidade e mudanças 

climáticas: como o representam alunos do Curso de Graduação em Enfermagem 

da UFRN. 

Resumo 

A palavra cuidado além de indicar zelo por algo ou alguém, também é utilizada 
quando falamos sobre cuidado com o ambiente e as relações humano-
ambientais. Portanto, o presente trabalho, produto de um estudo exploratório, 
buscou investigar se a prática de cuidado ambiental está presente nos alunos do 
curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim 
como entender como ela é expressada pelos respondentes. Para isso, foi 
utilizado questionário com uma questão aberta sobre cuidado ambiental, 
aplicado a duas turmas, uma do segundo período e outra do nono. Com base na 
ocorrência de respostas, constatamos que 41% eram cuidadores e 59% não 
cuidadores. Além disso, o lixo é a ação mais mencionada pelos participantes, 
seja como atividade isolada (55%), ou em combinação com outras práticas de 
cuidado (26%), como plantação de mudas e economia de energia. Como 
verificado em estudos anteriores a noção de cuidado ambiental é clara e 
presente na mente dos participantes e merece ser mais bem exploradaem 
estudos futuros, interessados em investigar como se pode dar a conservação do 
meio ambiente pela população.  
 
Palavras-chave: Cuidado ambiental. Cuidadores. Lixo. Relações pessoa-

ambiente. 

TITLE: Environmental care in times of sustainability and climate change: how it 

is represented by students of the undergraduate Nursing Course at UFRN. 

Abstract 

 

The word care, in addition to indicating zeal for something or someone, is also 
used when we talk about caring for the environment and human-environmental 
relations. Therefore, the present work, the product of an exploratory study, sought 
to investigate whether the practice of environmental care is present in students 
of the Nursing course at Federal University of Rio Grande do Norte, as well as to 
understand how it is expressed by the respondents. For that, the questionnaire 
contained an open question about environmental care,applied to two classes, 
one from the second period and another from the ninth. Based on the occurrence 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2373 

 

of responses, we found that 41% were caregivers and 59% were not caregivers. 
In addition, garbage was the action most mentioned by the participants, either as 
an isolated activity (55%), or in combination with other care practices (26%), such 
as planting seedlings and saving energy. As seen in previous studies, the notion 
of environmental care is clear and present in the minds of the participants and 
deserves to be better studied in future studies, interested in investigating how the 
general population may conserve the environment. 

 
 
Keywords: Environmental care. Caregivers. Garbage. Person-environment 

relations. 
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TÍTULO: O LUGAR DA AUTOSCOPIA NA PESQUISA QUALITATIVA EM 

EDUCAÇÃO. 

Resumo 

Resumo: O artigo apresenta reflexões e orientações sobre o uso crescente da 
autoscopia na pesquisa qualitativa em educação. As considerações aqui 
apresentadas foram construídas com base na revisão da literatura, a partir de 
pesquisas que apresentaram experiências com o uso desta estratégia 
metodológica. Os resultados permitiram identificar que prática pedagógica deve 
ir além do próprio processo de ensino para se tornar uma formação consciente 
e crítica. Para contribuir com isso, a autoscopia coloca o professor em uma nova 
posição para que ele adote uma atitude de rever suas próprias práticas e perceba 
que deve estar em um processo de aprendizagem contínuo. Espera-se, assim, 
contribuir para o debate acerca da necessária e estreita correlação entre sujeitos 
e métodos em estudos empíricos. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Educação. Pesquisa Qualitativa. Autoscopia. 

TITLE: THE PLACE OF AUTOSCOPY IN QUALITATIVE RESEARCH IN 

EDUCATION. 

Abstract 

 

Abstract: The article presents reflections and guidelines about increasing use of 
autoscopy in qualitative research in education. The considerations presented 
here were constructed based on a literature review, based on research that 
presented experiences with the use of this methodological strategy. The results 
allowed to identify which pedagogical practice must go beyond the teaching 
process itself to become a conscious and critical formation. To contribute to this, 
autoscopy puts the teacher in a new position so that he adopts an attitude of 
reviewing his own practices and realizes that he must be in a continuous learning 
process. It is expected to contribute to the debate about the necessary and close 
correlation between subjects and methods in empirical studies. 

 
 
Keywords: Keywords: Education. Qualitative research. Autoscopy. 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal no Agravamento da Pobreza e na 

Desigualdade Social no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

 

O atual período é marcado pela hegemonia do capital financeiro e dos setores a 
ele ligados, os quais mobilizam estratégias econômicas e políticas para 
implementar as contrarreformas que atendam às necessidades de reprodução 
do capital. No Brasil, o ajuste fiscal é uma das estratégias utilizadas pelo grande 
capital em período de crises. Este processo tem início ainda nos anos de 1980 
e vem se consolidando nos anos de 1990 e 2000. Uma das implicações do ajuste 
fiscal é o agravamento da questão social, expressa entre outros aspectos através 
da exclusão de amplos setores do mercado formal de trabalho, da frágil 
cobertura de direitos sociais e trabalhistas, do desemprego de caráter estrutural, 
da falta de acesso à saúde e demais políticas sociais públicas. Em face do 
exposto, o presente estudo pretende investigar em que medida as políticas de 
ajuste fiscal incidem no agravamento da pobreza e da desigualdade social no 
Rio Grande do Norte, considerando para tanto o período de 2014 a 2018. Do 
ponto de vista metodológico isso exige fazer algumas aproximações acerca do 
fenômeno da pobreza considerada como uma resultante da desigualdade social. 
Requer também estabelecer as mediações necessárias entre o ajuste fiscal e 
suas implicações no trabalho e renda. Portanto, Trata-se de um estudo que faz 
opção pelo enfoque misto, pois relaciona qualidade e quantidade na perspectiva 
de complementariedade, pela articulação de dados quanti-qualitativos. 

 
 
Palavras-chave: ajuste fiscal: pobreza: desigualdade: Rio Grande do Norte 

TITLE: The Implications of Fiscal Adjustment in Worsening Poverty and Social 

Inequality in Rio Grande do Norte. 

Abstract 

The current period is marked by the hegemony of financial capital and the sectors 
connected to it, which mobilize economic and political strategies to implement 
counter-reforms that meet the needs of capital reproduction. In Brazil, fiscal 
adjustment is one of the strategies used by big capital in times of crisis. This 
process started in the 1980s and has been consolidated in the 1990s and 2000s. 
One of the implications of the fiscal adjustment is the worsening of the social 
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issue, expressed among other aspects through the exclusion of large sectors of 
the formal labor market, fragile coverage of social and labor rights, structural 
unemployment, lack of access to health and other public social policies. In view 
of the above, this study aims to investigate the extent to which fiscal adjustment 
policies affect the worsening of poverty and social inequality in Rio Grande do 
Norte, considering the period from 2014 to 2018 for this purpose. From a 
methodological point of view, this requires make some approximations about the 
phenomenon of poverty considered as a result of social inequality. It also requires 
establishing the necessary mediations between the fiscal adjustment and its 
implications for work and income. Therefore, it is a study that opts for the mixed 
approach, as it relates quality and quantity in the perspective of complementarity, 
through the articulation of quanti-qualitative data. 
 
Keywords: Fiscal adjustment: poverty: inequality: Rio Grande do Norte 
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TÍTULO: A escola inclusiva: análise das possibilidades para o trabalho 

pedagógico 

Resumo 

A inclusão das pessoas com deficiência é uma pauta que vem sendo muito 
discutida em todos os âmbitos da sociedade.O objetivo desse projeto de 
pesquisa foi analisar a organização do trabalho pedagógico para a inclusão de 
alunos com deficiência na Escola Estadual Dom José Adelino Dantas para 
compreender as possibilidades da colaboração entre os profissionais 
especialistas, os professores de classe regular, os estudantes e professores 
pesquisadores da UFRN de modo a promover e dar suporte à organização de 
ações colaborativas para a promoção da inclusão na Escola. A metodologia 
empregada é a da pesquisa colaborativa. Se propõe que tal metodologia oriente 
o trabalho de investigação voltado à escola e também o trabalho desenvolvido 
pelos bolsistas e pesquisadores. No período de agosto de 2019 a julho de 2020 
estavam previstas várias atividades do projeto, envolvendo reuniões de estudo 
e de planejamento, análise de referências e documentos, inserção na Escola e 
desenvolvimento de ações colaborativas com a comunidade escolar. Devido a 
pandemia da Covid-19, foi necessário modificar o cronograma de atividades 
planejadas e pensar novas estratégias de pesquisa, Como resultados das 
atividades desenvolvidas destaca-se o artigo “Conhecendo Possibilidades de 
Configuração do Trabalho Colaborativo para a Inclusão na Escola" e o trabalho 
“A Escola nas Redes Sociais: interações em tempos de isolamento físico”. Com 
a renovação do projeto se almeja dar continuidade ao estudo na Escola. 
 
Palavras-chave: Trabalho colaborativo, colaboração, inclusão, educação. 

TITLE: The Inclusive School: possibilities for pedagogical work 

Abstract 

 

The inclusion of people with disabilities is a topic that has been widely discussed 
in all areas of society. The objective of this research project was to analyze the 
organization of pedagogical work for the inclusion of students with disabilities at 
the Dom José Adelino Dantas State School to understand the possibilities of 
collaboration between specialist professionals, regular class teachers, students 
and research professors at UFRN in order to promote and support the 
organization of collaborative actions to promote inclusion in the school. The 
methodology used is that of collaborative research. It is proposed that this 
methodology guides the research work aimed at the school and also the work 
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developed by the scholars and researchers. In the period from August 2019 to 
July 2020, several project activities were planned, involving study and planning 
meetings, analysis of references and documents, insertion in the School and 
development of collaborative actions with the school community. To remove the 
pandemic from Covid-19, it was necessary to modify the schedule of planned 
activities and think about new research strategies. As a result of the activities 
developed, the article “Knowing Possibilities for Configuring Collaborative Work 
for Inclusion in School" and work “stands out. The School on Social Networks: 
interactions in times of physical isolation. ”With the renewal of the project, the aim 
is to continue studying at the School. 

 
 
Keywords: Collaborative work, collaboration, inclusion, education. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de ambiente colaborativo para produção e validação 

de planos de aulas inovadoras em Matemática 

Resumo 

A implantação de um software, pode ser resumida em sua liberação para uso 
como produto ou serviço, mas está longe de significar o passo final dentro de 
seu desenvolvimento. Quando um software é criado, surgem diversos defeitos, 
desde antes de ele estar em produção, defeitos que não puderam ser detectados 
até momento final. Mas a manutenção de software não está retratada em sua 
totalidade apenas em seu caráter corretivo, possui também características 
adaptativas e evolutivas que derivam de novas visões e demandas após o uso e 
entendimento de tal produto. O presente artigo tem por objetivo relatar as 
atividades de desenvolvimento e manutenção da plataforma Obama, e seu 
ambiente de produção de planos de aula colaborativos, englobando aspectos 
como dificuldades, objetivos realizados, projeções e discussões acerca do futuro 
da própria plataforma, modificações previstas e descrição de urgências dentro 
do próprio código. 
 
Palavras-chave: Manutenção, Ambiente Colaborativo, Matemática, 

Desenvolvimento. 

TITLE: Development of a collaborative environment for the production and 

validation of innovative lesson plans in Mathematics 

Abstract 

The implementation of a software can be summarized in its release for use as a 
product or service, but it is far from signifying the final step in its development. 
When a software is created, several defects arise, since before it was in 
production, defects that could not be detected until now. However, software 
maintenance is not portrayed in its entirety only in its corrective character, it also 
has adaptive and evolutionary characteristics that derive from new views and 
demands after the use and understanding of such products. The purpose of this 
article is to report on the development and maintenance activities of the Obama 
platform, and its environment for producing collaborative lesson plans, 
encompassing aspects such as difficulties, accomplished objectives, projections 
and discussions about the future of the platform itself, expected modifications and 
description urges within the code itself. 
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Keywords: Maintenance, Collaborative Environment, Mathematics, 

Development. 
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TÍTULO: A caracterização do perfil dos usuários de Serviços-escola de 

Psicologia no Brasil 

Resumo 

Este estudo tem por objetivo apresentar uma revisão de literatura, reunindo os 
principais resultados encontrados em pesquisas de caracterização do perfil do 
público atendido nos Serviços-escola de Psicologia do Brasil. Buscas foram 
realizadas nas bases de dados Periódicos Eletrônicos de Psicologia (Pepsic), 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações (BDTD), bem como no portal de busca Google Acadêmico, 
chegando a um total de 12 artigos selecionados. Sobre a população, as 
pesquisas indicaram que o perfil sociodemográfico é bastante variado acolhendo 
demandas de usuários de ambos os sexos, com faixa etária distintas e renda 
mais baixa. Foi possível perceber algumas tendências nos resultados 
encontrados, por exemplo, a prevalência de mulheres adultas jovens com 
queixas emocionais e, de crianças do sexo masculino com problemas de 
comportamento e aprendizagem. Como dificuldades encontradas na realização 
das pesquisas foi apontada, dentre outras limitações, a recuperação do registro 
durante o processo de levantamento, sendo extremamente crítica, uma vez que 
o número de dados incompletos ou faltantes se mostrou elevado nos dispositivos 
estudados. 
 
Palavras-chave: Serviço-escola; Perfil da clientela; Revisão de literatura. 

TITLE: The characterization of the profile of users of Psychology School Services 

in Brazil 

Abstract 

This study aims to present a literature review, bringing together the main results 
found in research to characterize the profile of the public served at the 
Psychology School Services in Brazil. Searches were carried out in the Electronic 
Psychology Journals (Pepsic), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and 
Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD) databases, as well 
as in the Google Scholar search portal, reaching a total of 12 selected articles. 
Regarding the population, surveys indicated that the socio-demographic profile 
is quite varied, welcoming demands from users of both sexes, with different age 
groups and lower income. It was possible to notice some trends in the results 
found, for example, the prevalence of young adult women with emotional 
complaints and, of male children with behavioral and learning problems. Among 
the difficulties encountered in carrying out these researches, the recovery of the 
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record during the survey process was pointed out, among other limitations, as 
being extremely critical, since the number of incomplete or missing data was high 
in the studied institutions. 
 
Keywords: School Service; Clientele profile; Literature review. 
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TÍTULO: AS DIMENSÕES DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM 

MUNICÍPIOS COM EMPREENDIMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO 

RN – Fase 2 

Resumo 

Nos últimos anos o debate sobre desenvolvimento sustentável vem ganhando 
mais espaço, e dentro deste modelo, as energias renováveis vem expandindo 
sua produção em todo o mundo. No caso do Brasil, a matriz renovável é 
responsável por 82,76% da geração de energia elétrica do país, entre os estados 
produtores destas fontes de energia, o Rio Grande do Norte (RN) se configura 
como um dos principais. Nesse contexto, o objetivo principal desta pesquisa é 
compreender a percepção que os moradores do município de Areia Branca (RN) 
apresentam em relação a presença de empreendimentos de energia eólica e 
solar em sua cidade. Para isso, fizemos uso de uma abordagem qualitativa, onde 
foi possível perceber que a opinião da população diverge entre aspectos 
positivos e negativos, foi identificado também que os impactos ambientais não 
são percebidos pela maioria dos entrevistados. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Energias renováveis; 

Percepções. 

TITLE: THE DIMENSIONS OF SOCIO-ENVIRONMENTAL VULNERABILITY IN 

MUNICIPALITIES WITH RENEWABLE ENERGY ENTERPRISES IN RN - Phase 

2 

Abstract 

In recent years the debate on sustainable development has been gaining more 
space, and within this model, renewable energies have been expanding their 
production around the world. In the case of Brazil, the renewable matrix is 
responsible for 82.76% of the country's electric energy generation, among the 
states producing these energy sources, Rio Grande do Norte (RN) is one of the 
main ones. In this context, the main objective of this research is to understand 
the perception that the residents of the municipality of Areia Branca (RN) have 
regarding the presence of wind and solar energy projects in their city. For this, 
we used a qualitative approach, where it was possible to perceive that the opinion 
of the population differs between positive and negative aspects, it was also 
identified that the environmental impacts are not perceived among the majority of 
respondents. 
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Keywords: Sustainable development; Renewable energy; Perceptions. 
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TÍTULO: Mulher, trabalho e violência: contribuições ao debate sobre assédio 

moral e sexual no emprego doméstico 

Resumo 

 

O trabalho doméstico remunerado é marcado pela feminização das profissões, 
cindida nas relações patriarcais de gênero e divisão sexual e racial do trabalho 
como potencializadora das desigualdades entre homens e mulheres na 
sociedade capitalista-racista-patriarcal permeada pela 
opressão/dominação/exploração das mulheres em todas as esferas da vida 
social. O presente trabalho visa socializar os principais aspectos da pesquisa 
mulher, trabalho e violência: contribuições ao debate sobre assédio moral e 
sexual no emprego doméstico desenvolvidas pela bolsista de Iniciação 
Científica- PIBIC/UFRN. Tal pesquisa se constituiu como um desdobramento do 
projeto de pesquisa externo mudanças e permanências do trabalho doméstico 
remunerado no Brasil. Buscou analisar as violências sexistas que permeiam o 
cotidiano das trabalhadoras domésticas, especialmente o assédio moral e 
sexual, bem como as principais formas de enfrentamento. Inicialmente fizemos 
uma revisão de literatura, fundamentadas numa perspectiva materialista, 
realizamos pesquisa de campo com um roteiro semiestruturado que aplicamos 
com trabalhadoras domésticas da cidade de Natal-RN. A investigação 
possibilitou adentrar em um universo perpassado por invisibilidade, negação de 
direitos, discriminação e, por vezes, naturalização das violências. Em relação 
aos assédios moral e sexual, apesar de algumas afirmarem ter vivenciado, 
permaneceu muitas incompreensões e como principal forma de enfrentamento 
relataram a mudança de emprego. 

 
 
Palavras-chave: Gênero. Trabalho Doméstico. Assédio Moral, Assédio Sexual. 

TITLE: Women, work and violence: contributions to the debate on moral and 

sexual harassment in domestic employment 

Abstract 

Paid domestic work is marked by the feminization of professions, divided into 
patriarchal gender relations and sexual and racial division of labor as a 
potentiation of inequalities between men and women in capitalist society-
patriarchal racist permeated by oppression/domination/exploitation of women in 
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all spheres of social life. The present work aims to socialize the main aspects of 
women’s research, work and violence: contributions to the debate on moral and 
sexual harassment in domestic employment developed by the Scientific Initiation 
scholar- PIBIC/UFRN. This research was constituted as an offshoot of the 
external research project changes and stays of paid domestic work in Brazil. It 
sought to analyze the sexist violence that permeates the daily lives of domestic 
workers, especially moral and sexual harassment, as well as the main forms of 
confrontation. Initially we made a literature review, based on a materialistic 
perspective, we conducted field research with a semi-structured script that we 
applied with domestic workers from the city of Natal-RN. The investigation made 
it possible to enter a universe pervaded by invisibility, denial of rights, 
discrimination and sometimes naturalization of violence. In relation to moral and 
sexual harassment, although some claimed to have experienced, many 
misunderstandings remained and as the main form of confrontation reported the 
change of employment. 
 
Keywords: Genre. Housework. Moral Harassment, Sexual Harassment. 
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TÍTULO: Fundamentos do Serviço Social e Trabalho: tendências da produção de 

conhecimento 

Resumo 

 

A pesquisa ora apresentada analisa as tendências teóricas das produções 
científicas no que tange o debate sobre os fundamentos do Serviço Social 
brasileiro, a partir da análise dos trabalhos publicados no XVI Encontro Nacional 
de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) no ano de 2018. O estudo fora 
desenvolvido através de pesquisas bibliográficas e documentais e tem como 
principal fonte de dados os artigos publicados no referido evento. O 
levantamento de dados foi realizado considerando a discussão dos fundamentos 
do Serviço Social a partir de três eixos de análise: artigos com ênfase em 
Trabalho; artigos com ênfase em Fundamentos Teóricos e artigos com ênfase 
em Formação Profissional. 

 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Fundamentos. Produção de Conhecimento. 

TITLE: Fundamentals of Social Work and Work: trends in knowledge production 

Abstract 

The research presented here analyzes the theoretical trends of scientific 
productions regarding the debate on the fundamentals of Brazilian Social Work, 
from the analysis of the works published in the XVI National Meeting of 
Researchers in Social Work (ENPESS) in 2018. The study it had been developed 
through bibliographic and documentary research and its main source of data was 
the articles published in that event. The data survey was carried out considering 
the discussion of the fundamentals of Social Work from three axes of analysis: 
articles with an emphasis on Work; articles with an emphasis on Theoretical 
Foundations and articles with an emphasis on Professional Training. 
 

  

 
Keywords: Social service. Fundamentals. Knowledge Production. 
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TÍTULO: Influência do consumo conspícuo na escolha de parceiros 

Resumo 

A escolha de parceiros pode ser influenciada por diversos fatores, sejam eles 
emocionais ou no âmbito da aquisição de bens de valor para capturar a atenção. 
A área do consumo conspícuo tem sido abordada por diferentes esferas 
indicando que diversos fatores estão envolvidos na prática desse 
comportamento, principalmente o de estratégias sexuais de atração de 
parceiros. O estudo desses fatores foi feito baseado na perspectiva evolucionista 
para uma melhor compreensão de suas origens e de como ele funciona no 
mundo atual, em quais comportamento eles se traduzem, abordando também 
áreas como economia, marketing e psicologia. Por meio de questionários, 
participantes participaram de pesquisas a demonstrar a relação entre o consumo 
de objetos caros, atração e duração dos relacionamentos. Foi encontrado, dessa 
forma, apenas uma pequena diferença entre os sexos, em que os homens 
tiveram uma preferência a relacionamentos casuais, ou de curta duração, ao 
contrário das mulheres. 

 
Palavras-chave: Comportamento; consumidor; estratégias sexuais 

TITLE: Influence of conspicuous consumption on the choice of partners 

Abstract 

The choice of partners can be influenced by several factors, be they emotional or 
in the scope of the acquisition of valuable goods to capture attention. The area of 
conspicuous consumption has been approached by different spheres indicating 
that several factors are involved in the practice of this behavior, mainly that of 
sexual strategies to attract partners. The study of these factors was made based 
on the evolutionary perspective for a better understanding of its origins and how 
it works in the current world, in what behavior they translate, also addressing 
areas such as economics, marketing and psychology. Through questionnaires, 
participants participated in surveys to demonstrate the relationship between the 
consumption of expensive objects, attraction and duration of relationships. Thus, 
it was found only a small difference between the sexes, in which men had a 
preference for casual, or short-term relationships, unlike women. 
 
Keywords: Behavior; consumer; sexual strategies 
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TÍTULO: Entre “palavras malditas”, reflexões acerca da voz do desejo feminino 

em "Fogo (Só Para Homens)", de Adelaide Carraro, e em "A Paranóica", de 

Cassandra Rios 

Resumo 

Adelaide Carraro e Cassandra Rios, consideradas "escritoras malditas" do 
século XX, são mulheres brasileiras situadas no contexto da ditadura civil-militar 
(1964-1985) que, embora alcançando, entre as décadas de 60 e 90, a marca de 
milhares de exemplares comercializados no Brasil, colecionaram processos 
censórios e perseguições arbitrárias por parte dos controladores da "moral e dos 
bons costumes" vigentes no tempo e espaço citados. Tal repressão era motivada 
pela ação considerada transgressiva dessas autoras na abordagem constante 
de questões em torno da sexualidade feminina. Isso posto, o objetivo desta 
investigação, de cunho qualitativo-interpretativista, é refletir, à luz dos postulados 
do Círculo de Bakhtin (2011, 2015, 2017), sobre as significações da "voz do 
desejo" das personagens das obras "Fogo (só para homens)", de Carraro, e "A 
paranóica", de Rios, buscando analisar e compreender os “enunciados 
concretos” (BAKHTIN, 2011) produzidos pela representação de mulheres 
pertences à elite brasileira em favor do furor erótico que sentem. A partir do 
presente estudo, é possível afirmar que as autoras em voga, na criação de 
narrativas ficcionais, firmaram um compromisso inigualável ao compor personas 
que refratam matrizes ideológicas de classe e de gênero, contrapondo-se a 
“forças centrípetas” (BAKHTIN, 2015), as quais, desde muito tempo, circundam 
e coíbem a libido, potencializando, assim, a libertação dos prazeres sexuais da 
mulher. 
 
Palavras-chave: Escritoras Malditas; Dialogismo; Vozes Sociais; Desejo 

Feminino. 

TITLE: Between “damm words”, reflections on the voice of the female desire in 

"Fogo (Só Para Homens)", by Adelaide Carraro, and in "A Paranóica", by 

Cassandra Rios 

Abstract 

Adelaide Carraro and Cassandra Rios, the "damm writers" of the 20th century, 
are Brazilian women situated in the context of the civil-military dictatorship (1964-
1985) which, although reaching, between the 60s and 90s, the mark of thousands 
of specimens sold throughout the country, they collected censorial processes and 
arbitrary persecutions on the part of the controllers of the "morals and good 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2390 

 

customs" prevailing in the mentioned time and space. Such repression was 
motivated by the action considered transgressive by these authors in the constant 
approach of issues about female sexuality. The objective of this investigation, of 
a qualitative-interpretative nature, is to reflect, with suport of Bakhtin's Circle 
(2011, 2015, 2017) on the dialogical conception of language, about the meanings 
of the "voice of desire" of the characters of the works "Fogo (Só Para Homens)", 
by Carraro, and "A Paranóica", by Rios, seeking to analyze the concrete 
statements (BAKHTIN, 2011) produced by the representation of women 
belonging to the Brazilian elite in favor of the erotic furor that feel. From the 
present study, it is possible to affirm that the authors, in the creation of fictional 
narratives, signed an unparalleled commitment to compose people that refract 
ideological matrices of class and gender, contrasting “centripetal forces” 
(BAKHTIN, 2015), which for a long time have surrounded and restrained the 
desire, thus enhancing the liberation of the woman's sexual pleasures. 
 
Keywords: Damn Writers; Dialogism; Social Voices; Female Desire. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2391 

 

CÓDIGO: HS1006 

AUTOR: BRUNA CRISTIANO PAULINO PEREIRA 

COAUTOR: RAQUEL MARIA DA COSTA SILVEIRA 

ORIENTADOR: LINDIJANE DE SOUZA BENTO ALMEIDA 

 

 

TÍTULO: Um estudo dos eventos de protestos realizados em Natal/RN (2013-

2016) 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo compreender as características dos eventos 
de protesto ocorridos no município de Natal, identificando os atores mais 
envolvidos e as principais reivindicações no período de 2013 a 2016. Para tanto 
foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema, a qual ajudou na análise dos 
eventos convocados na cidade, e na compreensão de qual é a identidade 
ideológica e as principais pautas de reivindicações. A quantidade de eventos de 
protestos, de acordo com as notícias veiculadas no portal G1 e Tribuna do Norte, 
chamaram a atenção para a necessidade de uma pesquisa qualitativa a partir da 
análise de conteúdo e documental, com base na metodologia de análise de 
eventos e protestos (AEP) apresentada por Tatagiba (2017). Estudamos o 
período de 2013 a 2016. Observamos que ocorreu um aumento no número de 
protestos de 2013 a 2014, mas no ano seguinte o número de protestos sofre uma 
forte queda, voltando a subir em 2016. A análise aqui realizada também 
possibilita compreensões sobre a atuação dos atores. No que diz respeito as 
reivindicações, a principal motivação dos eventos de protestos no referido 
período foi a busca por melhorias dos serviços públicos, apesar da crescente 
motivação política. 
 
Palavras-chave: Movimentos Sociais. Análise de Eventos de Protesto. Natal/RN. 

TITLE: A study of the protest events held in Natal/RN (2013-2016) 

Abstract 

This article aims to understand the characteristics of the protest events that took 
place in the city of Natal, identifying the most involved actors and the main 
demands in the period from 2013 to 2016. For this purpose, bibliographic 
research on the theme was carried out, which helped in the analysis of the events 
held in the city, and the understanding of the ideological identity and the main 
demands. The number of protest events, according to the news on the G1 and 
Tribuna do Norte portal, drew attention to the need for qualitative research based 
on content and document investigation, based on the methodology of analysis of 
events and protests (AEP) presented by Tatagiba (2017). The period from 2013 
to 2016 was studied. We observed that the number of protests from 2013 to 2014 
increased, however, in the following year, the number of movements suffered a 
sharp drop, then rising again in 2016. The analysis performed here also allows 
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understandings about the performance of the actors. Regarding the claims, the 
main motivation of the protest events in that period was the search for 
improvements in the public services provided, despite the growing political 
motivation. 
 
Keywords: Socials Movements. Protest Events Analysis. Natal/RN. 
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TÍTULO: A luta histórica do movimento LGBT e a política de assistência 

estudantil no contexto brasileiro 

Resumo 

 

O relatório aqui desenvolvido possui como objetivo apresentar os resultados do 
plano de trabalho “A população LGBT e suas vidas nas residências universitárias 
na FACISA”, vinculado ao projeto de pesquisa “A vida da população LGBT nas 
residências universitária da UFRN”. Tal pesquisa se propunha a conhecer a vida, 
os desafios, dificuldades e preconceitos enfrentados pela população LGBT no 
âmbito das residências universitárias da UFRN. Para isso, se propunha a 
conhecer o movimento LGBT mundial e brasileiro e a política de assistência 
estudantil. Nos anos anteriores, foi possível realizar 5 entrevistas com discentes 
residentes (4 residentes de Natal e 1 de Currais Novos). A nossa pretensão era 
em 2020.1 realizar mais 2 entrevistas (1 em Caicó e outra em Santa Cruz), 
contudo, em virtude da atual situação pandêmica vivenciada pelo mundo inteiro, 
nos foi impossível a realização de entrevistas. Nesse sentido, o relatório utiliza-
se unicamente da pesquisa bibliográfica, mantendo seu foco nas leituras que se 
referem às temáticas da população LGBT, da luta histórica do seu movimento 
contra a LGBTfobia e da criação eimportância da política de assistência 
estudantil. 

 
 
Palavras-chave: LGBT. Diversidade sexual. Assistência Estudantil. 

TITLE: The historical LGBT fight and the social assistance politics in brazilian 

context 

Abstract 

This paper has the objective of presenting the results obtained by the research 
named "The LGBT population and theirs lifes at the FACISA's university 
residences", which is linked to the research "The life of the LGBT population at 
UFRN's university residences". The purpose of this research was to get to know 
the life, the challenges and dificulties faced by the LGBT population at UFRN'S 
university residences. For that, it's approach was to get to know the history of 
both worldwide and brazilian LGBT movement and the politics of studentes 
assistance. In the past years during the development of the research, it was 
possible to accomplish five interviews with students who lived at the university 
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residences (four of them in Natal and one in Currais Novos). Our intention in 
2020.1 was to get two more interviews (one of them in Caicó and the other one 
in Currais Novos), however, in the extraordinary circumstances of the worldwide 
pandemic caused by COVID-19, it was not possible to accomplish that. So as an 
alternative, this paper uses only bibliographic research, focusing on studys that 
are reffered to the LGBT population, its historical fight against LGBTphobia and 
the creaton and importance of the students assistance politics. 
 
Keywords: LGBT. Sexual diversity. Students Assistance. 
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TÍTULO: RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NO DEPOIMENTO DE 

TESTEMUNHA E NA SENTENÇA CONDENATÓRIA JUDICIAL 

Resumo 

Este trabalho tem por escopo a função de estudar a responsabilidade enunciativa 
no depoimento de testemunha e na sentença condenatória judicial, vez que nos 
interessa saber se, quando o locutor enunciador primeiro assume a 
responsabilidade enunciativa pelo conteúdo proposicional do seu dizer no 
depoimento de testemunha, se essa assunção impacta na decisão do juiz, que 
é o locutor enunciador primeiro da sentença condenatória, a partir da 
identificação e descrição das instâncias enunciativas (locutor e enunciador), das 
posturas enunciativas e pontos de vistas, bem como o quadro de mediatividade. 
Por essa razão, se faz mister a correlação entre o dois gêneros supracitados, 
para que se compreenda a relação entre eles. 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, 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: ENUNCIATIVE RESPONSIBILITY IN WITNESS TESTIMONY AND 

JUDICIAL SENTENCING 

Abstract 

This reserch aims to study the enunciative responsibility in the witness testimony 
and in the condemnatory sentence, since it is interesting to know if, when the 
speaker-enunciator assumes the enunciative responsibility for the propositional 
content of his saying in the witness testimony, if this impacts on the judge's 
decision, who is the speaker enunciator first who announces the condemnatory 
sentence, based on the identification and description of the enunciative instances 
(speaker and enunciator), the enunciative postures and points of view, as well as 
the mediativity framework. For this reason, the correlation between the two 
aforementioned genres is necessary, in order to understand the correlation 
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between them. The relevance of this phenomenon is such that it allows the 
interlocutor to understand whether the speaker and / or enunciator is / are 
responsible (s) or not for the propositional content of the uttered statement. For 
the study, we followed Adam (2011), Guentchéva (1996, 2011), Rabatel (2009, 
2015a, 2015b, 2016), and many others, for example, Rodrigues, Passeggi and 
Silva Neto (2014), Rodrigues and Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 
2016a, 2017). The results show that the speaker enunciator first, in this case, the 
judge of the judicial sentence, assumes the saying from the asserted points of 
view, represented and narrated in consonance with the witness's testimony, 
which contributes for the culpability of the defendant. 
 
Keywords: Point of view. Enunciative responsability. Judicial condemnation sente 
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TÍTULO: A questão da diversidade sexual e a luta por emancipação humana: 

fundamentos, história e particularidades dos sujeitos coletivos 

Resumo 

Esse relatório vincula-se à pesquisa "Esquerda e Diversidade Sexual no Brasil 
Contemporâneo" desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Trabalho, Ética e Direitos (GEPTED-UFRN). Tem como objetivo apresentar os 
resultados do plano de trabalho que visa dar continuidade ao plano “A concepção 
de diversidade sexual no PCB e PSTU e as particularidades dos partidos 
políticos em Natal”. Os procedimentos metodológicos adotados foram a pesquisa 
bibliográfica a fim de apreender a fundamentação teórica para, posteriormente, 
adentrar no campo político-partidário. Desse modo, são apresentados os 
fundamentos teórico-políticos da concepção de diversidade humana e as 
particularidades da diversidade sexual bem como sua implicação na totalidade 
social. 
 
Palavras-chave: Diversidade humana, diversidade Sexual; LGBT; Esquerda 

Emancipatória 

TITLE: The issue of sexual diversity and the struggle for human emancipation: 

foundations, history and particularities of collective subjects. 

Abstract 

This report is linked to the research "Left wing and Sexual Diversity at the 
Contemporary Brazil" developed within the Group of Studies and Research in 
Work, Ethics and Rights (GEPTED-UFRN). It aims to present the results of the 
work plan that intends to continue the plan “The conception of sexual diversity in 
the PCB and PSTU and the particularities of the political parties in Natal”. The 
methodological procedures adopted were bibliographic research in order to 
apprehend the theoretical foundation to, thereafter, enters the party-political field. 
In this way, the theoretical-political elements of the conception of human diversity 
and the particularities of sexual diversity are shown, as well as their implication 
in the social totality. 
 
Keywords: Human diversity, Sexual diversity; LGBT; Emancipatory Left 
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TÍTULO: Plano de texto, responsabilidade enunciativa e visada argumentativa 

no gênero discursivo “crônica jornalística” 

Resumo 

A responsabilidade enunciativa é um tema que permeia a linguagem humana. 
Interessa-nos saber se o locutor enunciador assume a responsabilidade 
enunciativa pelo conteúdo proposicional do seu dizer ou não. Quando não 
assume, estar-se diante de um quadro mediativo. Seguindo essas vertentes, 
esta pesquisa apresenta como objetivos: identificar, descrever, analisar e 
interpretar o gênero discursivo textual crônica jornalística no que concerne à 
assunção da responsabilidade enunciativa e à mediatividade. A respeito da 
metodologia, é do tipo qualitativa de natureza interpretativista. O corpus 
analisado é constituído de quatro crônicas jornalísticas extraídas de veículos de 
comunicação presentes no âmbito digital, a saber: El País, Estadão e Folha de 
S. Paulo. A escolha das crônicas jornalísticas, selecionadas no mesmo espaço 
temporal, partiu do delineamento temático acerca da pandemia da Covid-19. 
Teoricamente, o estudo fundamenta-se nos postulados da Análise textual dos 
discursos (ATD), em diálogo com Rabatel (2016) e Adam (2011), Guentchéva 
(2011), além de Campos (2011), Melo (2004), Menezes (2002) e Silva e Lüersen 
(2016), para a compreensão do gênero crônica. A análise dos dados aponta que 
nos quatro textos há a presença de instâncias enunciativas - o locutor enunciador 
primeiro (L1/E1) e os enunciadores segundos (e2), que demonstram a (não) 
assunção da responsabilidade enunciativa. 
 
Palavras-chave: Crônica jornalística; Responsabilidade Enunciativa; 

Mediatividade 

TITLE: Text plan, enunciative responsibility and argumentative aim in the 

“journalistic chronicle” discursive genre 

Abstract 

The enunciative responsibility is a theme that permeates human language. We 
are interested in knowing whether the announcer assumes the enunciative 
responsibility for the propositional content of his speech or not. When he does 
not assume, he is faced with a meditative picture. Following these strands, this 
research has as objectives: to identify, describe, analyze and interpret the 
journalistic chronic textual genre in terms of the assumption of enunciative 
responsibility and mediativity. Regarding the methodology, it is a qualitative type 
of interpretive nature. The analyzed corpus consists of four journalistic chronicles 
extracted from communication vehicles present in the digital sphere, namely: El 
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País, Estadão and Folha de S. Paulo. The choice of journalistic chronicles, 
selected in the same timeframe, started from the thematic outline about the 
Covid-19 pandemic. Theoretically, the study is based on the postulates of Textual 
Discourse Analysis (ATD), in dialogue with Rabatel (2016) and Adam (2011), 
Guentchéva (2011), in addition to Campos (2011), Melo (2004), Menezes ( 2002) 
and Silva and Lüersen (2016), for understanding the chronic gender. The analysis 
of the data points out that in the four texts there are the presence of enunciative 
instances - the announcer announcer first (L1 / E1) and the enunciator second 
(e2), who demonstrate the (non) assumption of enunciative responsibility. 
 
Keywords: Chronic journalistic genre; Enunciative Responsibility; Mediativity; 
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TÍTULO: DISPOSITIVOS ENUNCIATIVOS 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 
da Resposta à acusação produzida pelos advogados do ex-presidente Lula a 
partir da identificação dos pontos de vistas revelados pelas instâncias 
enunciativas presentes no texto. Nossa ancoragem teórica situa-se na 
abordagem da Análise Textual dos Discursos (ATD), enfoque desenvolvido por 
Adam (2011), objetivando analisar a produção co(n)textual de sentido, 
fundamentada na análise de textos concretos. No que se refere à 
responsabilidade enunciativa, acompanhamos os estudos de Rabatel (2010a, 
2015b, 2016). 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, ela se dá por meio de ponto de vista representado, com a apresentação 
da percepção do produtor do texto, em relação às vozes dos outros 
enunciadores. 
 
Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Resposta à 

acusação. 

TITLE: ENUNCIATIVE DEVICES IN THE LEGAL GENERAL "RESPONSE TO 

THE ACCUSATION" 

Abstract 

Investigating the enunciative devices, among them, the point of view and 
commitment, in a representative text of the juridical sphere, contributes to the 
comprehension of this discursive domain, since there are a plurality of textual 
discursive genres that constitute important linguistic materiality of analyze. For 
this research, aim to describe, analyze and interpret the commitment and the 
argumentative aim in the Answer to the accusation of the Response to the 
accusation produced by former President Lula's lawyers from the identification of 
the points of view revealed by the enunciative instances present in the text. from 
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the identification of the points of view revealed by the enunciative instances 
present in the text. Our theoretical anchorage is in the approach of Discourse 
Textual Analysis (ATD), an approach developed by Adam (2011), with the 
purpose of analyzing the textual production (n) of meaning, based on the analysis 
of concrete texts. Concerning commitment, follow the studies of Rabatel (210a, 
2015b, 2016). Methodologically, the study is qualitative-interpretative and follows 
the inductive method. The data point to the predominance of asserted point of 
view, thus evoking the assumption of declarative responsibility by L1 / E1. 
Regarding the non-engagement of the said, it takes place through represented 
point of view, with the presentation of the text producer's perception, in relation 
to the voices of the other enunciators. 
 
Keywords: Point of view. Commitment. Response to accusation. 
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TÍTULO: Emprego formal da Região metropolitana de Guarabira - PB 

Resumo 

Este trabalho pretende somente analisar a evolução do emprego formal na 
Região Metropolitana de Guarabira no estado da Paraíba no período de 2000 a 
2017, buscando destacar quais os rumos tomados pelo emprego formal em seus 
diversos setores e dentro da RMG, evidenciando se este se encaminha em 
direção as cidades da periferia, ou se esta se concentrando no núcleo da Região 
Metropolitana 
 
Palavras-chave: Emprego formal, Região Metropolitana de Guarabira. 

TITLE: EVOLUTION OF FORMAL EMPLOYMENT IN THE METROPOLITAN 

REGION OF GUARABIRA (2000/2017). 

Abstract 

This paper only intends to analyze the evolution of formal employment in the 
Metropolitan Region of Guarabira in the state of Paraíba in the period from 2000 
to 2017, seeking to highlight the directions taken by formal employment in its 
various sectors and within the RMG, showing whether it forwards towards the 
cities of the periphery, or if it is concentrating in the nucleus of the Metropolitan 
Region. 
 
Keywords: Formal employment, Guarabira Metropolitan Region. 
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TÍTULO: Parametrização e simulação computacional integrada para análises de 

desempenho térmico, energético e luminoso. 

Resumo 

 

   A parametrização é um procedimento eficaz de suporte ao desenvolvimento 
projetual, pois permite gerar variações dos parâmetros arquitetônicos a partir da 
elaboração de um único modelo-base sem interferir neste. A análise a partir 
desses modelos pode ser rebatida no projeto arquitetônico, auxiliando na tomada 
de decisões que otimizem o desempenho ambiental e energético do edifício. 
Assim, o uso da parametrização em ferramentas de simulação computacional 
possibilita avaliar o desempenho térmico-luminoso e energético de uma 
edificação desde as primeiras etapas do processo de projeto, identificando as 
variáveis e combinações de maior impacto no desempenho. 

 

   O EnergyPlus (E+) é um programa de simulação computacional que permite a 
modelagem paramétrica a partir da inserção de informações de aquecimento, 
resfriamento, ventilação, iluminação, cargas da edificação, comportamento do 
usuário, dentre outras. Por tais funcionalidades, o E+ foi escolhido para auxiliar 
algumas pesquisas da pós-graduação em desenvolvimento no Laboratório de 
Conforto Ambiental (LabCon/UFRN). 

 

   O objetivo deste trabalho é estudar a implementação do E+, explorando as 
funcionalidades e ferramentas existentes nesse software. Os principais 
resultados são: realização de simulações a nível de estudo piloto na ferramenta 
E+ e a produção de um manual que orienta o manuseio desse software, bem 
como a realização de workshops, seminários e discussões no Laboratório de 
Conforto Ambiental (Labcon/UFRN). 

 
 
Palavras-chave: Desempenho termoluminoso. Eficiência energética. 

Parametrização 
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TITLE: Parameterization and computational simulation integrated for thermal, 

energy and light performance analysis. 

Abstract 

 

   Parameterization is an effective method of supporting project development, 
because it allows variations in architectural parameters to be created from the 
conception of a single base model without interfering in that model. The analysis 
of these generated models can be refuted in the architectural project, helping to 
make decisions that optimize the environmental performance of the building. 
Thus, the use of parameterization in computational simulation tools makes it 
possible to analyze the thermal-luminous and energetic performance of a building 
from the first phases of the project elaboration process, identifying the most 
effective variables and combinations for the environmental performance. 

 

   EnergyPlus (E+) is a parametric modeling program that allows you to input 
information on heating, cooling, ventilation, lighting, building loads, user behavior, 
and others. Because of these functionalities, E+ was chosen to assist research 
in development at the Environmental Comfort Laboratory (LabCon/UFRN) and at 
the postgraduate level. 

 

   The objective of this work is to study the implementation of E+, exploring the 
functionalities and tools existing in this software. The main results are: the 
realization of simulations at pilot study level in the E+ tool and the production of 
a manual that guides the manipulation of this software, as well as the realization 
of workshops, seminars and discussions in the Environmental Comfort 
Laboratory (Labcon/UFRN). 

 
 
Keywords: Thermoluminous performance. Energy efficiency. Parametrization 
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TÍTULO: EIXOS ARTICULADORES DA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES DE CIÊNCIAS COM A CULTURA CIENTÍFICA 

Resumo 

 
A construção e interpretação de imagens é intrínseco ao ser humano, como um 
ser atribuído de modalidades sensoriais, as quais percebem e interpretam o 
ambiente e levam essas mensagens ao cérebro através de receptores, que 
transforma essas informações em percepções.Os olhos dos vertebrados são um 
exemplo de órgãos sensoriais, capazes de traduzir estímulos luminosos em 
visão, o que foi de grande importância na evolução dos vertebrados.A visão,tem 
influência na nossa forma de conceber imagens mentais e formar facilitadores 
para compreender questões abstratas.Assim como os processos naturais, as 
imagens e esquemas que formamos sobre determinado assunto sofre mutação 
e especiação,de acordo com a pressão do ambiente. Este pressão ambiental no 
campo das ciências pode ser apresentada na forma de confronto de ideias. As 
imagens que concebemos tem base no que enxergamos. Nessa perspectiva, 
entendemos que o ambiente científico, assim como a universidade, influi para o 
estabelecimento de concepções sobre ciências e suas reverberações.O 
presente estudo tem como objetivo geral investigar de que modo os professores 
de ciências em formação entram em contato, expressam e constroem imagens 
sobre a cultura científica, durante suas formações nos cursos presenciais de 
licenciatura em Ciências Biológicas, Química e Física. A pesquisa foi 
desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de 
Natal-RN,durante o segundo semestre do ano de 2019 e primeiro semestre do 
ano de 2020. 
 
Palavras-chave: Percepção. Ambiente. Ciência. Docência. Cultura. 

TITLE: ARTICULATING AXES OF INITIAL SCIENCE TEACHER TRAINING 

WITH SCIENTIFIC CULTURE 

Abstract 

The construction and interpretation of images is intrinsic to the human being, as 
a being assigned sensory modalities, which perceive and interpret the 
environment and carry these messages to the brain through receptors, which 
transforms this information into perceptions. The eyes of vertebrates are a 
example of sensory organs, capable of translating light stimuli into vision, which 
was of great importance in the evolution of vertebrates. Vision has an influence 
on the way we conceive mental images and train facilitators to understand 
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abstract issues. As well as natural processes, the images and schemes we form 
on a given subject undergo mutation and speciation, according to the pressure of 
the environment. This environmental pressure in the field of science can be 
presented in the form of a confrontation of ideas. The images we conceive are 
based on what we see. In this perspective, we understand that the scientific 
environment, as well as the university, influences the establishment of 
conceptions about science and its reverberations. The present study has the 
general objective of investigating how science teachers in formation come into 
contact, express and build images about scientific culture, during their training in 
classroom courses in Biological Sciences, Chemistry and Physics. The research 
was developed at the Federal University of Rio Grande do Norte, in the city of 
Natal-RN, during the second semester of 2019 and the first semester of 2020. 
 
Keywords: Perception. Environment. Science. Teaching. Culture 
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TÍTULO: A SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA NO DEPOIMENTO DE 

TESTEMUNHA NA SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA 

Resumo 

Com o propósito de analisar o valor da argumentação do depoimento da 
testemunha na decisão final do juiz, este trabalho investiga a (não) assunção da 
Responsabilidade Enunciativa a partir da sequência argumentativa em dois 
depoimentos de testemunhas do crime de roubo majorado pelo concurso de 
pessoas e pelo emprego de arma de fogo, dispostos em uma sentença penal 
condenatória. Para a análise, seguimos os postulados da Análise Textual dos 
Discursos (Adam, 2011, 2017, 2019) e da linguística enunciativa (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, 2018). Os resultados apontam que o 
locutor testemunha (L-T) e o enunciador ora assumem a Responsabilidade 
Enunciativa, ora apresentam um quadro de Mediatividade. 
 
Palavras-chave: Depoimento de testemunha. Mediatividade. Responsabilidade 

enunciativa. 

TITLE: THE ARGUMENTATIVE FUNCTION OF WITNESS TESTIMONY IN THE 

SENTENCE 

Abstract 

With the purpose of analyzing the value of the witness's testimony argumentation 
in the final decision of the judge, this paper investigates the (non) assumption of 
the Enunciative Responsibility from the argumentative sequence in two 
testimonies of witnesses to the crime of robbery aggravated by the use of 
firearms, arranged in a condemnatory criminal sentence. For analysis, we follow 
the postulates of Textual Discourse Analysis (Adam, 2011, 2017, 2019) and 
enunciative linguistics (Guentchéva, 1996, 2011; Rabatel, 2009, 2015a, 2015b, 
2016), and many others, such as, for example, Rodrigues, Passeggi and Silva 
Neto (2014), Rodrigues and Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 2016a, 
2017, 2018). The results show that in both witnesses satement, the speaker and 
the witness-speaker sometimes assume the Enunciative Responsibility, 
sometimes they present a Mediativity chart. 
 
Keywords: Witness testimony. Mediativity. Enunciative responsibility. Argumentat 
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TÍTULO: Escolarização de estudantes cegos, baixa visão e surdocegos na rede 

pública de ensino 

Resumo 

A pesquisa presente, tem como fundamento básico os princípios da Educação 
Inclusiva anunciados na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência (2006). O Objetivo central é o de conhecer a realidade da 
escolarização de estudantes com deficiência sensorial – cegueira, baixa visão e 
surdocegueira, do estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa se desenvolveu 
tomando por base a abordagem qualitativa, por meio da pesquisa do tipo 
exploratória e descritiva. A consecução dos dados se daria por meio da aplicação 
de questionário, com questões abertas e fechadas, a ser aplicado com dirigentes 
das 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura - DIRECs do estado e 
coordenadores pedagógicos de escolas onde estejam matriculados estudantes 
com deficiência sensorial do tipo: cegueira, baixa visão e surdocegueira. 
Também seria aplicada entrevista semiestruturada com dirigentes da Secretaria 
Municipal de Educação do Natal/RN e coordenadores pedagógicos das escolas. 
Os dados obtidos seriam analisados considerando as prerrogativas da análise 
de interpretação direta, orientada por Stake (2010; 2011), a qual consiste na 
análise dos dados quantitativos e das narrativas dos entrevistados, 
fundamentada pelas premissas teóricas de estudiosos, para fins dessa pesquisa, 
tais como: Magalhães (2002), Silva (2014; 2017), Soler Martín (1999; 2003), 
entre outros. A pesquisa não pode ser concluída diante do início da pandemia 
ocasionada pela COVID-19. 
 
Palavras-chave: Escolarização. Pessoas com deficiência sensorial. Educação 

Básica. 

TITLE: SCHOOLING PORTRAITS: BLIND PEOPLE, DEAF BLIND AND LOW 

VISION IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The present research is based on the principles of Inclusive Education 
announced in the Rights of Persons with Disabilities Convention (2006). The main 
objective is to know the reality of schooling for students with sensory disabilities 
- blindness, low vision and deafblindness, from the state of Rio Grande do Norte. 
The research was developed based on the qualitative approach, through 
exploratory and descriptive research. The achievement of the data would take 
place through the application of a questionnaire, with open and closed questions, 
to be applied with directors of the 16 Regional Directorates of Education and 
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Culture - DIRECs of the state and pedagogical coordinators of schools where 
students with sensory disabilities of the type, blindness, low vision and 
deafblindness, are enrolled. Semi-structured interviews would also be conducted 
with directors of the Municipal Education Secretariat of Natal / RN and 
pedagogical coordinators of the schools. The data obtained would be analyzed 
considering the prerogatives of the direct interpretation analysis, guided by Stake 
(2010; 2011), which consists of the analysis of the quantitative data and the 
narratives of the interviewees, based on the theoretical premises of scholars, for 
the purposes of this research, such such as: Magalhães (2002), Silva (2014; 
2017), Soler Martín (1999; 2003), among others. The research cannot be 
concluded in the face of the beginning of the pandemic caused by COVID-19. 
 
Keywords: Schooling. People with sensory disabilities. Basic education 
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TÍTULO: O TEMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DIÁLOGOS 

ENTRE MATERIAL DIDÁTICO E CURRÍCULO 

Resumo 

A pesquisa teve o objetivo de analisar as formas de tematização da saúde na 
Educação Física na proposta curricular da rede pública municipal de ensino do 
Natal (RN) e no livro didático adotado por esta mesma rede. O estudo trata-se 
de uma pesquisa documental exploratória de abordagem a qualitativa sob 
documentos orientadores da prática docente na rede pública do município de 
Natal (RN), sendo eles: o Referencial Curricular do Natal/RN e a coleção 
“Práticas corporais Educação Física: manual do professor” aprovado no Plano 
Nacional de Livro Didático e selecionado pelos professores da capital potiguar. 
As análises tiveram trato orientado pela Análise de conteúdo. Apontamos que há 
um avanço histórico na utilização do material didático e currículo da Educação 
Física com a transversalização da temática saúde, porém esses documentos 
carecem de um debate mais amplo das várias concepções que envolvem a 
saúde, exercício físico, qualidade de vida e bem-estar, bem como uma sequência 
pedagógica equitativa e gradual em todos os anos do Ensino Fundamental. 
 
Palavras-chave: Currículo. Educação Física. Material Didático. Saúde. 

TITLE: THE HEALTH THEME IN SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: 

DIALOGUES BETWEEN TEACHING MATERIAL AND CURRICULUM 

Abstract 

The research had the objective of analyzing the forms of health thematization in 
Physical Education in the curricular proposal of the municipal public teaching 
network in Natal (RN) and in the textbook adopted by this same network. The 
study is an exploratory documentary research with a qualitative approach under 
the guiding documents of teaching practice in the public network of the city of 
Natal (RN), namely: the Curriculum Reference of Natal / RN and the collection 
“Body Practices Physical Education: teacher's manual ”approved in the National 
Textbook Plan and selected by teachers in the capital of Rio Grande do Sul. The 
analyzes were guided by Content Analysis. We point out that there is a historical 
advance in the use of didactic material and curriculum of Physical Education with 
the transversalization of the health theme, however these documents lack a 
broader debate of the various conceptions that involve health, physical exercise, 
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quality of life and well-being , as well as an equitable and gradual pedagogical 
sequence in all elementary school years. 
 
Keywords: Curriculum. Physical Education. Courseware. Cheers. 
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TÍTULO: Educação de Base – A ação educativa do MEB e da Rádio Rural de 

Caicó no Seridó Potiguar (1970-1980) 

Resumo 

Os objetivos deste trabalho estão pautados em caracterizar historicamente a 
educação à distância promovida pela Rádio Rural de Caicó dentro do sertão do 
Seridó Potiguar. Busca também analisar o papel do MEB - Movimento de 
Educação de Base que permitiu essa educação ascender no Brasil, 
especialmente nas regiões do Nordeste, Norte e Centro-Oeste a partir da década 
de 1960 com o objetivo de conscientizar uma população que estava na periferia 
social, especialmente em índices de analfabetismo. O Movimento viabilizava 
consciência de trabalho, de saúde, meios de produção, agricultura e, sobretudo, 
alfabetização. A atuação do MEB está sendo analisada durante as décadas de 
1970 e 1980. Metodologicamente, foi consultado o acervo do MEB disponível no 
LABORDOC - Laboratório de Documentação Histórica, localizado na UFRN, 
campus CERES de Caicó. É desenvolvida a análise de documentos, 
programações e entrevistas do MEB, atividades de campo dentre outros meios 
de intervenção. Também foi possível o acesso às aulas descritivas das 
programações separadas por temas como o “Saúde Popular” que possibilitou 
uma educação sanitária, a construção de novas sensibilidades para a população 
rural e comunidades carentes nas quais foi possível identificar a iniciativa de 
projetos de conscientização em programações sobre cuidados com doenças 
comuns e higiene. Portanto, a radiodifusão educativa promoveu a configuração 
da dinamicidade da educação popular. 
 
Palavras-chave: Rádio Rural. MEB. Consciência. Educação. 

TITLE: Basic Education - The educational action of MEB and Rádio Rural de 

Caicó in Seridó Potiguar (1970-1980) 

Abstract 

The objectives of this work are based on historically characterizing distance 
education promoted by Rádio Rural de Caicó within the seridão of Seridó 
Potiguar. It also seeks to analyze the role of the MEB - Basic Education 
Movement that allowed this education to rise in Brazil, especially in the Northeast, 
North and Center-West regions from the 1960s with the aim of raising awareness 
among a population that was on the social periphery , especially in illiteracy rates. 
The Movement enabled awareness of work, health, means of production, 
agriculture and, above all, literacy. MEB's performance is being analyzed during 
the 1970s and 1980s. Methodologically, the MEB collection available at 
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LABORDOC - Historical Documentation Laboratory, located at UFRN, CERES 
de Caicó campus, was consulted. Analysis of MEB documents, schedules and 
interviews, field activities and other means of intervention are developed. It was 
also possible to access the descriptive classes of the programs separated by 
themes such as “Popular Health”, which enabled health education, the 
construction of new sensitivities for the rural population and needy communities 
in which it was possible to identify the initiative of awareness projects in programs 
about care for common diseases and hygiene. Therefore, educational 
broadcasting promoted the configuration of the dynamics of popular education. 
 
Keywords: Rural Radio. MEB. Consciousness. Education. 
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TÍTULO: O avanço do conservadorismo no Brasil: recrudescimento da violação 

de direitos da população LGBT 

Resumo 

O presente relatório é fruto da continuidade do projeto de pesquisa “O direito à 
cidade da população LGBT em Natal: do combate a LGBTfobia à luta pela 
garantia de direitos” a partir do plano de trabalho “O avanço do conservadorismo 
no Brasil: recrudescimento da violação de direitos da população LGBT”. A 
pesquisa objetivou articular o conservadorismo, preconceito, violação de direitos 
e crimes de ódio, dando ênfase a relação entre conservadorismo, preconceito e 
LGBTfobia, bem como perceber de que forma o Estado vem respondendo as 
reinvindicações LGBT no atual cenário. A partir de uma revisão bibliográfica e 
documental utilizando variadas fontes de pesquisa como trabalhos de pesquisas; 
dados do estado e mídias em geral, foi possível observar que a partir do golpe 
jurídico-parlamentar em 2016, que afastou a presidente Dilma Rousseff da 
Presidência da República, um recrudescimento do conservadorismo no Brasil 
que se fortalece no governo de Jair Bolsonaro com prevalência do 
fundamentalismo religioso para tomadas de decisões políticas e negadoras dos 
direitos de diversos segmentos populacionais, dentre eles, a população 
LGBTQI+. Nesse sentido, foi possível identificar que há um cenário propício para 
a efetivação de uma agenda política preconceituosa, sexista, racista, intolerante 
e LGBTfóbica na realidade brasileira. 
 
Palavras-chave: LGBTQI+ .LGBTfobia. Conservadorismo. Preconceito. Direitos-

Humanos. 

TITLE: The advancement of conservatism in Brazil: Recrudescence of the rights’ 

violation of the LGBT population 

Abstract 

This report is the result of the continuity of the research project “The right to the 
city of the LGBT population in Natal: through the combat against LGBTphobia to 
the fight for the rights garantee” from the work plan “The advancement of 
conservatism in Brazil: Recrudescence of the rights’ violation of the LGBT 
population”. The research aimed to articulate conservatism, prejudice, rights 
violation and hate crimes emphasizing the relationship between conservatism, 
prejudice, and LGBTphobia, as well as to understand how the state has been 
responding to LGBT claims in the current scenario. From a bibliographic and 
documental review using various sources of research as research work; state 
data and media in general, it was possible to observe that from the legal-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2415 

 

parliamentary coup in 2016, which removed President Dilma Rousseff from the 
Presidency of the republic, there was a recrudescence of conservatism in Brazil 
that is strengthened in the government of Jair Bolsonaro with the prevalence of 
religious fundamentalism for political decisions and denials of the rights of various 
population segments, including the LGBTQI+ population. In this regard, it was 
possible to identify that there is a propitious scenario for the implementation of a 
prejudiced, sexist, racist, intolerant and LGBT-phobic political agenda in the 
Brazilian reality. 
 
Keywords: LGBTQI+. LGBTphobia. Conservatism. Prejudice. Human rights. 
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TÍTULO: O impacto da Reforma Trabalhista no emprego doméstico 

Resumo 

O emprego doméstico é a atividade remunerada pelo desempenho dos serviços 
domiciliares. Ao longo dos anos, alguns aspectos normativos foram instituídos, 
a legislação mais recente é a Reforma Trabalhista. Ainda que a referida lei, não 
regulamente diretamente o emprego doméstico, tende a flexibilizar todas as 
relações empregatícias. Este trabalho, então, concentra-se em entender o atual 
cenário vivenciado pelos empregados domésticos. Para isso, utiliza-se de 
revisão da literatura, revisão documental e métodos para coleta e análise de 
dados. Desse modo, os resultados estão em conformidade com a literatura 
referenciada, uma vez que apontam a inferiorização do emprego doméstico em 
relação aos trabalhos industriais. No que se refere ao perfil do empregado 
doméstico, este é caracterizado por mulheres, negras e de baixa escolaridade. 
Ademais, ao decorrer dos anos, a categoria enfrenta um processo de 
envelhecimento, uma vez que as mulheres passam a ser absorvidas por outros 
setores. Todavia, a atividade configura-se, ainda, como a segunda que mais 
emprega mulheres no Brasil. É possível inferir também o aumento da 
informalidade no setor, o qual é ainda mais acentuado na região Nordeste. 
Assim, a partir da Reforma Trabalhista, o grau de informalidade aumentou e o 
cenário vivenciado pelos trabalhadores domésticos apresentou retrocesso 
quanto às garantias trabalhistas. 
 
Palavras-chave: Emprego doméstico. PEC das domésticas. Reforma 

Trabalhista. 

TITLE: The impact of Labor Reform on domestic employment 

Abstract 

Domestic employment is the activity paid for the performance of home services. 
Over the years, some normative aspects have been instituted, the most recent 
legislation is Labor Reform. Although the aforementioned law does not directly 
regulate domestic employment, it tends to make all employment relationships 
more flexible. This work, then, focuses on understanding the current scenario 
experienced by domestic employees. For this, it uses literature review, document 
review and methods for data collection and analysis. Thus, the results are in 
accordance with the referenced literature, since they point to the lowering of 
domestic employment in relation to industrial jobs. Regarding the profile of the 
domestic servant, this is characterized by women, black and with low education. 
Furthermore, over the years, the category faces an aging process, since women 
start to be absorbed by other sectors. However, the activity is still the second 
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most employed by women in Brazil. It is also possible to infer the increase in 
informality in the sector, which is even more pronounced in the Northeast region. 
Thus, after the Labor Reform, the degree of informality increased and the 
scenario experienced by domestic workers showed a setback in terms of labor 
guarantees. 
 
Keywords: Domestic employment. Domestic Law. Labor Reform. 
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TÍTULO: COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS SANCIONADORAS DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

NA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

Resumo 

 A temática das sanções administrativas vem ganhando cada vez mais destaque 
no âmbito acadêmico, especialmente no que tange as Agências Reguladoras. 
Isso porque, é fato notório o interesse da Administração Pública e de todo corpo 
social que as competências delegadas a tais instituições sejam efetivadas de 
forma proba e competente. Todavia, é latente a necessidade de conjecturar 
acerca da proteção do consumidor fundamentada nas sanções que regem tais 
legislações, em especial a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), o que instituiu o interesse desta pesquisa. Destarte, tem-
se a defesa do consumidor como pauta imprescindível para o desenvolvimento 
econômico e bem-estar social. Nessa lógica, este trabalho tem como objetivo 
fazer um breve apanhado sobre a competência administrativa sancionadora, 
apurar o papel exercido pelas Agencias Reguladoras na organização 
administrativa, especialmente a ANP, avaliar e difundir a primordial importância 
das sanções administrativas na defesa do consumidor – objeto deste trabalho. 
Para tanto, utilizou-se de metodologia descritiva e exploratória, com o escopo de 
desbravar o tema em questão. Finalmente, o estudo almeja fomentar mais 
reflexão acerca da temática envolvendo a defesa do consumidor nas sanções 
administrativas da Agencia Reguladora do petróleo. 
 
Palavras-chave: Direito Administrativo Sancionar. Agência Reguladora. 

Consumidor. 

TITLE: ADMINISTRATIVE COMPETENCES SANITATING THE NATIONAL 

AGENCY FOR OIL, NATURAL GAS AND BIOFUELS IN CONSUMER 

PROTECTION 

Abstract 

The subject of administrative sanctions is gaining more and more prominence in 
the academic sphere, especially with regard to Regulatory Agencies. This is 
because, it is a notorious fact the interest of the Public Administration and of the 
entire social body that the powers delegated to such institutions are carried out 
in a probable and competent manner. However, there is a latent need to 
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conjecture about consumer protection based on the sanctions that govern such 
laws, in particular the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels 
(ANP), which instituted the interest of this research. Thus, consumer protection 
is an essential issue for economic development and social well-being. 
Accordingly, this work aims to provide a brief overview of the sanctioning 
administrative competence, ascertaining the role played by the Regulatory 
Agencies in the administrative organization, especially the ANP, to evaluate and 
disseminate the primary importance of administrative sanctions in the defense of 
the consumer - object of this work. For this purpose, a descriptive and exploratory 
methodology was used, with the aim of exploring the topic in question. Finally, 
the study aims to encourage more reflection on the topic involving consumer 
protection in the administrative sanctions of the Regulatory Agency for oil. 
 
Keywords: Administrative Law Sancionar. Regulatory agency. Consumer Law. 
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TÍTULO: SEVERINO BEZERRA E SUA TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO NORTE-

RIO-GRANDENSE: de normalista à criação do Colégio Dom Pedro II (1908-

1946) 

Resumo 

 

O presente artigo integra o projeto de pesquisa “A Lei e a Escola: uma história 
da escola no Brasil (1808-2008)” e tem como finalidade investigar a trajetória do 
intelectual Severino Bezerra de Melo (1888-1971), no recorte temporal de 1908 
à 1946, contemplando seu ingresso na primeira turma da Escola Normal de 
Natal, sua atuação como professor público, a construção do Colégio Dom Pedro 
II, colégio que ele dirigiu e lecionou até sua atuação como diretor do 
Departamento de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Para tal, 
utilizamos de análise documental e bibliográfica e dos entendimentos de 
Intelectuais para Sirinelli (1996), Barros (2010), sobre Fontes Históricas e 
Ginzburg (1989) que trata de Método Indiciário. Os estudos acerca dos 
Intelectuais demonstra uma linha tênue entre o cultural e o político, isto posto, 
buscamos investigar o professor Severino Bezerra em todos os seus aspectos, 
assim como em seus espaços de atuação e os agentes envolvidos nessa sua 
trajetória, evidenciando a sua história como Intelectual no Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Intelectual. História da educação. Rio Grande do Norte. 

TITLE: SEVERINO BEZERRA AND ITS TRAJECTORY IN NORTE-RIO-

GRANDENSE EDUCATION: from normalist to the creation of Dom Pedro II 

College (1908-1946) 

Abstract 

 

This article is part of the research project “The Law and the School: a history of 
the school in Brazil (1808-2008)” and aims to investigate the trajectory of the 
intellectual Severino Bezerra de Melo (1888-1971), in the time frame of 1908 to 
1946, contemplating his entry into the first class of the Escola Normal de Natal, 
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his performance as a public teacher, the construction of Colégio Dom Pedro II, a 
school he directed and taught until his performance as director of the Education 
Department of the State of Rio Grande From north. To this end, we used 
documentary and bibliographic analysis and the understanding of Intellectuals for 
Sirinelli (1996), Barros (2010), on Historical Sources and Ginzburg (1989), which 
deals with the Indicator Method. The studies on Intellectuals shows a fine line 
between the cultural and the political, that is, we seek to investigate Professor 
Severino Bezerra in all its aspects, as well as in his spaces of activity and the 
agents involved in his trajectory, evidencing his history as an Intellectual in Rio 
Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Intellectual. History of education; Rio Grande do Norte. 
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TÍTULO: Estudo sobre o adensamento urbano e a capacidade de suporte de 

infraestrutura urbana em Natal: introduzindo dados a partir do Plano Diretor de 

Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Natal. 

Resumo 

Os conflitos entre os produtores do espaço urbano se mostram não apenas nas 
intervenções físicas, mas antes pela ação do Estado, nas suas 
regulamentações. Parte dessa regulação trata do ordenamento territorial 
associado aos instrumentos de gestão urbana, que refletem no padrão de uso e 
ocupação do solo das cidades e municípios. O presente artigo apresenta uma 
breve análise da aplicação de um desses instrumentos - da concessão de 
Outorga Onerosa no Direito de Construir- OODC - no município de Natal, 
resultado parcial dos estudos desenvolvidos no plano de trabalho “Estudo sobre 
o adensamento urbano e a capacidade de suporte de infraestrutura urbana em 
Natal: introduzindo dados a partir do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário da 
Região Metropolitana de Natal.” Usando a base teórica abordada no primeiro 
ano do projeto de pesquisa foram estabelecidos os objetos de catalogação e 
análise, referentes a vigência do Plano Diretor de Natal – Lei Complementar 
082/07. Os dados apresentados foram coletados de alvarás de construção 
constantes no banco de dados dos órgãos públicos municiais, e catalogados no 
software excel, possibilitando o agrupamento de diversas variáveis. Como 
resultado, temos que a aplicabilidade do instrumento está prejudicada por 
processamentos relacionados ao Plano Diretor anterior, de 1994, afetando a 
eficácia do instrumento e também a arrecadação e redistribuição para os 
investimentos em áreas com carência de infraestrutura e/ou em Habitação de 
Interesse Social.  
 
Palavras-chave: Plano Diretor; Instrumento de gestão; infraestrutura; 

adensamento;OODC 

TITLE: Study on urban density and the capacity to support urban infrastructure in 

Natal: introducing data from the Master Plan for Sanitary Sewage of the 

Metropolitan Region of Natal. 

Abstract 
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The conflicts between the urban planner's appers not only on the fisical acting, 
but before thru the State's action about their management. Part of the 
regulamantation deals with territorial planning conected to urban management 
instruments, which reflect the pattern of land use and occupation in cities e 
municipalities. This paper presents a brief analysis of the application of one of 
these instruments, the concession of Onerous Grant of the right to build, in Natal, 
as partial results of the studies developed in the work plan "Study on Urban 
density and urban capacity support of infrastructure in Natal: Introducting data 
from Master Plan for Sanitary Sewage of the Metropolitan Region of Natal". Using 
the theoretical basis covered in the first year of the research project and a 
database prepared by the team, cataloging and analysis objects were 
established, referring to the duration of the Master Plan of Natal - Complementary 
Law 082/07. The data provided was collected from contruction permits contained 
in the database of municipal government agencies, and cataloged in excel, 
allowing the grouping of several variables. As a result, we see the applicability of 
the instrument is impaired by processes related to the previous Master Plan, of 
1994, affecting the effectiveness of the instrument and also the collection 
redistribution for investments in areas with lack of infrastructure and/or in Social 
Interest Housing. 

 
 
Keywords: Master plan; Urban management instrument;infrastructure; urban 

density 
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TÍTULO: PRIMEIROS MOVIMENTOS DA PESQUISA “TEATRO DE GRUPO NO 

INTERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE” 

Resumo 

O projeto de pesquisa “Teatro de Grupo no interior do Rio Grande Do Norte: 
Mapeamento das Práticas Criativo-Formativas” se debruça sobre o teatro de 
grupo potiguar, principalmente sobre o feito nos interiores do estado. O principal 
objetivo do projeto é levantar e disponibilizar para a comunidade dados sobre as 
práticas criativas e formativas dos grupos de teatro em atividade no interior do 
RN. Este texto organiza e apresenta os avanços do primeiro ano da pesquisa. 

 
Palavras-chave: Teatro. Teatro de grupo. Pesquisa científica. Cultura Potiguar 

TITLE: 85/5000FIRST MOVEMENTS OF THE RESEARCH “GROUP THEATER 

INLAND RIO GRANDE DO NORTE” 

Abstract 

The research project “Group Theater Inland of Rio Grande Do Norte: Mapping of 
Creative-Formative Practices” focuses on the group theater in Rio Grande do 
Norte, mainly on what was done inland. The main goal of the project is to raise 
data of creative and formative practices from theater groups active in the Rio 
Grande do Norte’s inland and make it available to the community. . This text 
organizes and presents the advances of the first year of the research. 
 
Keywords: Theater. Theater group. Scientific Research. Potiguar Culture. 
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TÍTULO: Relações de gênero e mobilidade de mulheres em contextos urbanos: 

uma revisão integrativa da literatura 

Resumo 

O estudo se refere a uma revisão integrativa de literatura e objetivou analisar a 
produção dos estudos de gênero sobre a mobilidade das mulheres em contextos 
urbanos e rurais. Os dados foram coletados na biblioteca virtual da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com as 
combinações dos descritores “mobilidade”, “gênero”; “mobilidade”, “mulher”; e 
“gênero”, “mobilidade urbana”, “trabalho” e “gênero”, “(meio rural)”, “mobilidade”, 
“transporte”, foram usados os os seguintes critérios de inclusão: artigos revisado 
por pares, publicados nos últimos dez anos, em português ou espanhol, que 
após a leitura do resumo fosse identificada relação direta com a temática do 
plano de trabalho. No total 1.289 artigos foram encontrados, mas apenas 18 
preencheram os critérios de elegibilidade, portanto, foram selecionados. Vimos 
que 79% dos estudos são brasileiros e 11% chilenos, 5% mexicanos e 5% 
portugueses 86,7% são de escritoras (autoras e co-autoras) e 13.3% de 
escritores. Às revistas de maior publicação são as de estudo de gênero, com 2 
artigos, e as de ciências sociais com 4 artigos cada. Evidenciou-se a relação 
complexa entre gênero e mobilidade, visto que as mulheres lidam com mais 
obstáculos em relação aos trajetos que percorrem. Conclui-se que essas 
dificuldades fazem com que necessite-se de ações específicas nesse campo, 
adequando o sistema de transporte público para que responda também às 
necessidades de mobilidade das mulheres. 
 
Palavras-chave: mulheres; gênero; mobilidade 

TITLE: Gender relations and women's mobility in urban contexts: an integrative 

literature review 

Abstract 

 

The study refers to an integrative literature review and aimed to analyze the 
production of gender studies on the mobility of women in urban and rural 
contexts. The data were collected in the virtual library of the Coordination for the 
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), with the combinations of 
the descriptors “mobility”, “gender”; “Mobility”, “woman”; and “gender”, “urban 
mobility”, “work” and “gender”, “(rural environment)”, “mobility”, “transport”, the 
following inclusion criteria were used: peer-reviewed articles published in the last 
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ten years, in Portuguese or Spanish, that after reading the summary, a direct 
relationship with the theme of the work plan was identified. A total of 1,289 articles 
were found, but only 18 met the eligibility criteria, so they were selected. We saw 
that 79% of the studies are Brazilian and 11% Chilean, 5% Mexican and 5% 
Portuguese 86.7% are writers (authors and co-authors) and 13.3% are writers. 
The most widely published magazines are those of gender study, with 2 articles, 
and those of social sciences with 4 articles each. The complex relationship 
between gender and mobility was evidenced, since women deal with more 
obstacles in relation to the paths they travel. It is concluded that these difficulties 
make it necessary to take specific actions in this field, adapting the public 
transport system so that it also responds to the mobility needs of women. 

 
 
Keywords: women; gender; mobility 
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TÍTULO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS: ANÁLISE DA DIMENSÃO DA 

GESTÃO EDUCACIONAL 

Resumo 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a dimensão da gestão educacional do 
Plano de Ações Articuladas/PAR na organização da gestão educacional no 
município de Natal no período de 2011 a 2014. O principal objetivo do PAR é o 
fortalecimento do regime de colaboração entre a União, estados e municípios, a 
partir do planejamento educacional. O regime de colaboração entre os entes 
federados está disposto na Constituição Federal de 1988 no Art. 211. Numa 
perspectiva do federalismo brasileiro, a divisão de funções de forma articulada e 
coordenada pela União na elaboração e execução das políticas públicas é uma 
premissa básica. A adesão ao PAR é feita de forma autônoma pelos municípios. 
Cada estado e município tem autonomia para executar as ações geradas através 
da elaboração e implementação do plano. Foram utilizados para essa pesquisa 
dados coletados no site do FNDE, INEP, SIMEC e IBGE. Esses dados foram 
comparados e analisados quantitativamente para avaliar se as ações do PAR 
estão sendo efetivas e se de fato há uma melhoria na organização do sistema 
municipal de ensino. 

 
 
Palavras-chave: Plano de Ações Articuladas. Educação. Gestão. 

TITLE: Articulated Action Plan: Analysis of the Dimension of Educational 

Management 

Abstract 

 

This research aims to analyze the educational management dimension of the 
Articulated Action Plan / PAR in the organization of educational management in 
the city of Natal from 2011 to 2014. The main objective of PAR is to strengthen 
the collaboration regime between the Union , states and municipalities, based on 
educational planning. The collaboration regime between the federated entities is 
provided for in the Federal Constitution of 1988 in Art. 211. In a Brazilian 
federalism perspective, the division of functions in an articulated and coordinated 
way by the Union in the elaboration and execution of public policies is a basic 
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premise. PAR membership is autonomous by the municipalities. Each state and 
municipality has the autonomy to carry out the actions generated through the 
preparation and implementation of the plan. Data collected on the website of 
FNDE, INEP, SIMEC and IBGE were used for this research. These data were 
compared and analyzed quantitatively to assess whether the PAR's actions are 
being effective and whether there is in fact an improvement in the organization of 
the municipal education system. 

 
 
Keywords: Plan of Articulated Actions. Education. Management. 
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TÍTULO: Ações de saúde mental na Atenção Primária: mapeando o trabalho do 

NASF 

Resumo 

Este trabalho teve como propósito mapear as ações de Saúde Mental 
desempenhadas na Atenção Primária em Saúde (APS) do Sistema Único de 
Saúde (SUS), através do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), promovidas pelas equipes do Núcleo de 
Atenção a Saúde da Família (NASF). Os microdados utilizados neste trabalho 
foram resgatados de diversas bases de dados disponibilizados pelo Ministério 
da Saúde, a saber: do Departamento de Atenção Básica (DAB), do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), da Coordenação Nacional de 
Saúde Mental e do PMAQ, que foram então utilizados para o desenvolvimento 
de bancos de dados em planilhas do Excel e do Google Docs, onde foram 
organizadas para permitir uma extração de diversos levantamentos sobre a 
cobertura e a organização dos dispositivos das Redes de Atenção a Saúde e 
Redes de Atenção Psicossocial no estado do Rio Grande do Norte. Observou-
se que apesar do NASF ser bem sucedido como dispositivo das Redes de 
Atenção à Saúde na sua proposta de promover ações de Saúde Mental na APS, 
há algumas deficiências nas Redes de Atenção a Saúde que demandam uma 
transformação em seu modo de se organizar. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária a Saúde; Atenção Psicossocial; Avaliação 

TITLE: Mental Health actions in Primary Health Care: Mapping Attention Center 

for the Family's Healthcare (NASF)'s work 

Abstract 

This paper's purpose was to map the mental health actions in the Brazillian 
Unified Health System's (SUS) Primary Healthcare (APS), through the Program 
for Improvement of the Quality and Access of the Primary Healthcare (PMAQ), 
which were performed by the Center for the Family's Healthcare (NASF). The 
data used in this paper was collected through a number of databases made 
available by the Ministry of Health, specifically the following: from the Department 
of Primary Health (DAB), the National Registry of Healthcare Institutes (CNES), 
the National Coordination of Mental Health and from PMAQ, which were then 
utilized to the development of a number of databases in Excel and Google Docs, 
where they were organized to allow collections of the coverage and organization 
of different Healthcare Networks (RAS) and Psychosocial Networks (RAPS) 
devices on the state of Rio Grande do Norte. It is concluded that even though 
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NASF's efforts were observed through PMAQ's results to be successful in it's 
purpose to assist the RAPS by promoting mental health actions in the APS, there 
are still some shortcomings in the RAPS that demand a transformation in its 
organization. 
 
Keywords: Primary Healthcare; Psychosocial Attention; Assessment 
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TÍTULO: LABMASK: uma catalogação de textos sobre máscaras nos últimos 18 

anos no Brasil 

Resumo 

O presente artigo é resultado da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A 
Máscara na Cena” iniciada em agosto de 2019 financiada pelo PIBIC UFRN. A 
Iniciação Científica teve a orientação da Prof.ª Dra. Ana Caldas Lewinsohn e fez 
auxílio das ações do projeto “A Máscara na cena: enigma e ambivalência”. O 
artigo descreve o acervo construído a partir da coleta de textos sobre os máscara 
teatral publicados nos últimos 18 anos no Brasil e também narra as primeiras 
atividades desenvolvidas dentro do Laboratório de Experimentos em Atuação e 
Máscaras (LABMASK). 
 
Palavras-chave: Máscara Teatral , Labmask , Formas Animadas 

TITLE: LABMASK: a cataloguing of texts about masks in the last 18 years in 

Brazil 

Abstract 

This article is the result of the Scientific Initiation research entitled "The Mask on 
the Scene" started in August 2019 financed by PIBIC UFRN. The Scientific 
Initiation had the orientation of Prof. Dr. Ana Caldas Lewinsohn and helped with 
the actions of the project "The Mask on the Scene: enigma and ambivalence". 
The article describes the collection of texts on theatrical masks published in the 
last 18 years in Brazil and also narrates the first activities developed within the 
Laboratory of Experiments in Performance and Masks (LABMASK). 
 
Keywords: Theatrical Mask , Labmask, Animated Shapes 
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TÍTULO: APOIO TÉCNICO COM VISTAS AO MAPEAMENTO SONORO DE 

TRÁFEGO VEICULAR COMO FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO 

URBANO 

Resumo 

Este trabalho procura viabilizar o uso de informações sobre ruído de trafego 
urbano para um melhor planejamento urbano. Isso envolve estudo das normas 
vigentes, levantamento de dados sobre reclamações de ruído dentro do universo 
de estudo, medições sonoras de campo, e processamento dos dados em 
software de simulação e análise. A etapa atual do trabalho se dedica ao estudo 
das normas vigentes, e compilação de parâmetros legais para diversas 
localicadades. 
 
Palavras-chave: MAPEAMENTO SONORO; RUÍDO AMBIENTAL; 

PLANEJAMENTO URBANO 

TITLE: TECHNICAL SUPPORT IN SOUND MAPPING OF VEHICULAR 

TRAFFIC AS A TOOL FOR URBAN PLANNING 

Abstract 

This work seeks to enable the use of information on urban traffic noise for better 
urban planning. This involves studying the current rules, collecting data on noise 
complaints within the study universe, sound field measurements, and processing 
the data in simulation and analysis software. The current stage of the work is 
dedicated to the study of the current rules, and the compilation of legal 
parameters for different locations. 
 
Keywords: SOUND MAPPING; ENVIRONMENTAL NOISE; URBAN PLANNING 
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TÍTULO: SIMBOLISMO SONORO EM PB: UM ESTUDO DE CASO COM 

NOMES DE POKÉMON 

Resumo 

O simbolismo sonoro é a relação que falantes de diferentes línguas fazem entre 
fonemas e categorias perceptuais como forma, luminosidade, tamanho e 
velocidade (Lockwood e Dingemanse 2015). Pesquisas experimentais 
documentam que enquanto alguns simbolismos parecem ser mais universais 
(Sapir 1929, Köhler, 1949), outros parecem ser específicos para falantes de 
algumas línguas. Em nossa pesquisa, investigamos a associação já descrita na 
literatura entre a percepção de algo que voa e alveolares desvozeadas, também 
conhecido como sibilantes /s/ e /ʃ/, como sugerido no Crátilo de Platão (427a), e 
a relação entre objetos escuros e perigosos e obstruintes vozeadas /b/, /d/ e /g/ 
(Kawahara & Kumagai, 2019). Para testar se falantes de PB fazem essas 
associações já documentadas para falantes de outras línguas, nos inspiramos 
em alguns estudos da área que têm usado com sucesso criaturas do universo 
Pokémon para investigar simbolismo sonoro em Japonês, Inglês e PB 
(Kawahara, Noto e Kumagai 2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 2018; 
Godoy et al. 2019). Em nosso experimento, os participantes responderam a um 
questionário através do Google Forms por meio de produção livre. Cada um dos 
participantes nomeou um total de 20 Pokémons, sendo 10 Pokémons que voam 
e outros 10 Pokémons que são de cor escura e que tem feições malvadas. As 
criaturas que utilizamos em nosso experimento são novas e não fazem parte do 
universo original da franquia, mas são facilmente identificados como Pokémon. 
 
Palavras-chave: Iconicidade. Simbolismo Sonoro. Psicolinguística Experimental. 

Pokémon 

TITLE: SOUND SYMBOLISM IN PB: A CASE STUDY WITH POKÉMON NAMES 

Abstract 

Sound symbolism is the relationship that speakers of different languages make 
between phonemes and perceptual categories such as shape, luminosity, size 
and speed (Lockwood and Dingemanse 2015). Experimental research 
documents that while some symbolisms seem to be more universal (Sapir 1929, 
Köhler, 1949), others seem to be specific to speakers of some languages. In our 
research, we investigated the association already described in the literature 
between the perception of something that flies and voiced alveolars, also known 
as sibilants /s/ and /ʃ//, as suggested in Plato's Crátilo (427a), and the relationship 
between dark and dangerous objects and voiced obstructions /b/, /d/ and /g/ 
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(Kawahara & Kumagai, 2019). To test whether BP speakers make these 
associations already documented for speakers of other languages, we are 
inspired by some studies of the area that have successfully used creatures from 
the Pokémon universe to investigate sound symbolism in Japanese, English and 
PB (Kawahara, Noto and Kumagai 2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 
2018; Godoy et al. In our experiment, participants answered a questionnaire 
through Google Forms through free production. Each of the participants named 
a total of 20 Pokémon, 10 of which fly and another 10 Pokémon that are dark-
colored and have evil features. The creatures we use in our experiment are new 
and are not part of the franchise's original universe, but are easily identified as 
Pokemon. 
 
Keywords: Iconicity. Sound Symbolism. Experimental Psycholinguistics. 

Pokemon. 
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TÍTULO: A expansão da rede bancária na Região Imediata de Currais Novos 

(RN) 

Resumo 

O presente relatório trata de trabalho de iniciação científica realizado entre 2019 
e 2020, com o desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e de pesquisa de 
dados estatísticos acerca da dinâmica urbanorregional de Currais Novos (RN), 
conforme a expansão da rede bancária na perspectiva da rede urbana. 
 
Palavras-chave: Dinâmica urbanorregional. Rede bancária. Currais Novos 

TITLE: The expansion of the banking network in the Immediate Region of Currais 

Novos (RN) 

Abstract 

This report deals with scientific initiation work carried out between 2019 and 2020, 
with the development of bibliographic research and research of statistical data 
about the urban-regional dynamics of Currais Novos (RN), according to the 
expansion of the banking network from the perspective of the urban network. 
 
Keywords: Urban-regional dynamics. Banking network. Currais Novos. 
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TÍTULO: BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO: uma análise das 

relações sociais estabelecidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Ponta de Tubarão 

Resumo 

O debate acerca dos bancos comunitários de desenvolvimento corresponde a 
uma série de questões referentes às implicações do sistema financeiro no 
capitalismo e como se expressa a emergência das práticas da economia 
solidária na geração de trabalho e renda da classe trabalhadora, sobretudo os 
povos e comunidades tradicionais - objeto desta pesquisa. Dada hegemonia do 
modo de produção capitalista, é inegável pensar a estruturação do sistema 
financeiro atual sem considerar a sua relação com a lógica de acumulação de 
riqueza dessa sociabilidade, que aprofunda o cenário das desigualdades e, na 
medida em que busca o crescimento econômico, contribui para o fenômeno da 
exclusão financeira. Pensar as finanças solidárias, diante desse contexto, é 
compreender a necessidade de democratizar o acesso aos recursos financeiros 
para todos, em contraposição à concentração e centralização da riqueza na 
posse de poucos. O plano de trabalho vinculado a este relatório busca analisar 
as possibilidades da criação de um banco comunitário de desenvolvimento no 
processo organizativo da comunidade pertencente à Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão/RN. Consideramos os povos e 
comunidades tradicionais relevantes na resistência ao sistema do capital em 
virtude de sua relação de diálogo com o território e valorização ecológica, 
contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e a construção de outra 
sociabilidade, como pauta a economia solidária. 
 
Palavras-chave: bancos comunitários; povos e comunidades tradicionais; 

desenvolvimento 

TITLE: COMMUNITY DEVELOPMENT BANK: an analysis of the social relations 

established in the Ponta de Tubarão Sustainable Development Reserve 

Abstract 

The debate about community development banks corresponds to a series of 
questions regarding the implications of the financial system for capitalism and 
how the solidarity economy practices are expressed in the generation of work 
and income of the working class, especially the traditional peoples and 
communities - object of this research. Given the hegemony of the capitalist mode 
of production, it is undeniable to think about the structuring of the current financial 
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system without considering its relationship with the logic of wealth accumulation 
of this sociability, which deepens the scenario of inequalities and, as it seeks 
economic growth, contributes for the phenomenon of financial exclusion. 
Thinking about solidary finances, given this context, is to understand the need to 
democratize access to financial resources for all, as opposed to the concentration 
and centralization of wealth held by a few. The work plan linked to this report 
seeks to analyze the potential of creating a community development bank in the 
organizational process of the community belonging to the Ponta do Tubarão / RN 
Sustainable Development Reserve. Considering traditional peoples and 
communities as of great relevance in the resistance to the capital system, due to 
their relationship of dialogue with the territory and ecological valuation, 
contributing to sustainable development and the construction of another 
sociability, as the solidary economy guidelines. 
 
Keywords: community banks; traditional peoples and communities; development 
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TÍTULO: Uma busca pela Região Metropolitana de sucesso e o exemplo da 

Região Metropolitana de Natal em tempos de pandemia 

Resumo 

A presente pesquisa faz parte do Projeto Governança Metropolitana, projeto 
guarda-chuva, vinculado ao Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal. O 
estudo, incialmente foi destinado ao levantamento de dados bibliográficos sobre 
a evolução do processo de institucionalização, a partir do modelo estrutural do 
Estatuto da Metrópole, de oito regiões metropolitanas brasileiras. Em seguida, a 
pesquisa se aprofundou na Região Metropolitana de Belo Horizonte, como 
modelo de arranjo institucional. No entanto, em decorrência da decretação de 
pandemia, as análises da RMBH foram suspensas. O estudo dirigiu-se à reflexão 
das medidas de enfrentamento à pandemia, no âmbito estadual e municipal do 
RN, destacando o pacto federativo como um embate e a ausência de gestão 
metropolitana colaborativa como maior dificuldade para sucesso no resultado 
das medidas de combate e propagação da Covid-19, na RM Natal. Esse 
resultado deu-se pelo recorte e análise dos decretos estaduais e municiais. 
Ainda, utilizou a mesma metodologia comparativa das medidas da gestão de 
crise entre os decretos estaduais, junto com os decretos dos oito municípios 
polos que estão distribuídas as regionais de saúde do SUS no território do RN. 
A pesquisa, durante, obteve resultados: a coautoria em dois artigos científicos, 
respectivamente intitulados: “Governança metropolitana em tempos de 
pandemia” e “Regionalização do SUS no enfrentamento da Covid-19: urgências 
e desafios”.  
 
Palavras-chave: gestão metropolitana, pandemia. 

TITLE: A search for the successful Metropolitan Region and the example of the 

Natal Metropolitan Region in times of pandemic. 

Abstract 

 

This research is part of the Metropolitan Governance Project, an umbrella project, 
linked to the Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal. The study was initially 
intended to collect bibliographic data on the evolution of the institutionalization 
process, based on the structural model of the Statute of the Metropolis, of eight 
Brazilian metropolitan regions. Then, the research deepened in the Metropolitan 
Region of Belo Horizonte, as a model of institutional arrangement. However, due 
to the pandemic decree, the RMBH analyzes were suspended. The study aimed 
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at reflecting on measures to combat the pandemic, at the state and municipal 
level of RN, highlighting the federative pact as a struggle and the absence of 
collaborative metropolitan management as the greatest difficulty for success in 
the outcome of measures to combat and spread Covid-19, at RM Natal. This 
result was due to the clipping and analysis of state and municipal decrees. Still, 
it used the same comparative methodology of the crisis management measures 
between the state decrees, together with the decrees of the eight municipalities 
that are distributed by the SUS regional health in the territory of RN. The 
research, during, obtained results: the co-authorship in two scientific articles, 
respectively entitled: “Metropolitan governance in times of pandemic” and 
“Regionalization of the SUS in facing Covid-19: urgencies and challenges”. 

 
 
Keywords: metropolitan management, pandemic. 
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TÍTULO: “UMA MULHER PENSADORA É UM ESCÂNDALO”: A ESCRITA E 

ATUAÇÃO DE JUANA PAULA MANSO NO BRASIL E ARGENTINA DO 

SÉCULO XIX 

Resumo 

A história da mulher, e a mulher na história, nem sempre tiveram seus espaços 
de luta e protagonismos respeitados, o que causa a impressão de terem existido 
poucas mulheres a reivindicar mudanças. Segundo Gerda Lerner (2019) isso 
aconteceu porque a História foi registrada e contada por homens, sempre 
atentos a outros homens, o que vai ao encontro do que Pierre Bourdieu chama 
de “dominação masculina”. Muito provavelmente seja esse o motivo de Juana 
Paula Manso não estar nos anais da história da América Latina, como 
contribuidora para a formação da República Argentina do século XIX, como 
referência na educação do seu país, ou ainda, na luta antiracista e na formação 
do pensamento feminista no Brasil. O objetivo deste trabalho é apresentar essa 
pensadora que foi escritora, tradutora, educadora e vanguarda do feminismo no 
Brasil, Uruguai e Argentina, que lutou pela ilustração e emancipação das 
mulheres em meados do século XIX, defendeu a educação comum a todos, e 
disputou espaços públicos no governo de Domingo F. Sarmiento. Como mostra 
Zuccoti (1998), Fletcher (1994) e Silva (2020), Juana Manso ficou ilhada por 
defender suas ideias democráticas radicais e até hoje suas obras carecem de 
estudo e reconhecimento. 
 
Palavras-chave: Juana Manso; literatura comparada; literatura feminina. 

TITLE: “A THINKING WOMAN IS A SCANDAL”: THE WRITING AND 

PERFORMANCE OF JUANA PAULA MANSO IN BRAZIL AND ARGENTINA IN 

THE NINETEENTH CENTURY 

Abstract 

The history of women, and women in history, did not always have their spaces 
for struggle and protagonism respected, which causes the impression that there 
were few women claiming changes. According to Gerda Lerner (2019), this 
happened because history was recorded and told by men, always attentive to 
other men, which jibes with what Pierre Bourdieu calls “male domination”. This is 
most likely the reason why Juana Paula Manso is not in the annals of Latin 
American history, as a contributor to the formation of the Argentine Republic of 
the 19th century, as a reference in the education of her country, or even, in the 
anti-racist struggle and in the formation of the feminist thinking in Brazil. The 
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objective of this work is to present this thinker who was a writer, translator, 
educator and the vanguard of feminism in Brazil, Uruguay and Argentina, who 
fought for the illustration and emancipation of women in the mid-19th century, 
defended common education to all, and disputed for spaces in the government 
of Domingo F. Sarmiento. As shown by Zuccoti (1998), Fletcher (1994) and Silva 
(2020), Juana Manso was isolated for defending her radical democratic ideas and 
up to the present time her works lack study and recognition. 
 
Keywords: Juana Manso; comparative literature; female literature. 
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TÍTULO: Responsabilidade enunciativa e efeitos argumentativos: análise textual-

discursiva no gênero sentença condenatória - segunda parte 

Resumo 

Nossa investigação se funda no âmbito da Linguística Textual, mais 
especificamente na teoria da Análise Textual dos Discursos, que se propõe a 
estudar a produção de sentido de textos sob luz de determinados níveis de 
análise linguística (ADAM, 2008). Nessa direção, nos ancoramos no nível (7), 
que trata do fenômeno da responsabilidade enunciativa. Dessa forma, 
objetivamos neste trabalho identificar o fenômeno da responsabilidade 
enunciativa e seus efeitos argumentativos para produção de sentido no gênero 
sentença, através de marcas linguísticas presentes nos enunciados que 
materializam esse fenômeno. Para tanto, seguimos as contribuições dos autores 
Adam (2008), Gomes (2014), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014). Nosso 
corpus se constitui da sentença judicial condenatória prolatada em julho de 2017, 
pelo então Juiz Sérgio Moro, a partir da denúncia do Ministério Público Federal 
sobre os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no viés da Operação Lava-
Jato, acusando o ex-presidente da República Federativa do Brasil, o Luiz Inácio 
Lula da Silva. Os resultados parciais indicam que o fenômeno da 
responsabilidade é mais presente ou menos presente em determinadas seções 
do gênero sentença, contribuindo para o propósito comunicativo do locutor. 
Outrossim, percebemos que a sentença é um texto denso e de difícil 
compreensão. Finalmente, ressaltamos que esta investigação ainda está em 
andamento. Assim, os resultados levantados aqui não se constituem como os 
finais. 
 
Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Responsabilidade Enunciativa. 

Sentença 

TITLE: Enunciative responsibility, imputation of voices and argumentative effects: 

textual-discursive analysis in the sentencing court judgment. 

Abstract 

Our investigation has its origin in the textual linguistic, more specifically, on the 
theory of analysis textual of discourses, which aim to study the production of 
meaning in texts under the light of certain levels of linguistic analysis (ADAM, 
2008). In this direction, we anchor ourselves at level (7), which deals about 
enunciative responsibility phenomenon. Thus, we aim in this work to indentify the 
enunciative responsibility phenomenon and its argumentative effects for the 
production of meaning in the sentence genre, through linguistics marks present 
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in the enunciations that materialize this phenomenon. To this end, we follow the 
contributions of the authors Adam (2008), Gomes (2014), Rodrigues, Passeggi e 
Silva Neto (2014). Our corpus consists in sentencing court judgment issued in 
July 2017, by the judge Sérgio Moro, based in denounce of the Ministério Público 
Federal about the crimes of corruption and money laudering, in the bias of 
denominated operation Lava-Jato, accusing the ex-president of the Federative 
Republic of Brazil. The parcial results show that enunciative responsibility 
phenomenon its more present or less present in certain seccions of the sentence 
genre, contributing for the communicate purpose of the speaker. Futhermore, we 
realize that the sentencing it’s a dense text and hard to understand. Finally, we 
detach that this investigation its still in building. Thus, the results are here not 
consisting as the final results.  
 
Keywords: Textual Analysis of Discourse. Enunciative responsibility. Sentencing 
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TÍTULO: Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: investigação 

sobre a configuração econômica estadual 

Resumo 

 

Neste relatório se expõe os resultados da execução do plano de trabalho 
“Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: investigação sobre 
a configuração econômica estadual”, o qual, integrante do projeto de pesquisa 
“Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no Rio Grande do Norte”, 
objetivou apreender a configuração econômica do estado, com vistas à análise 
da relação entre a reprodução da força de trabalho e as políticas sociais. A 
pesquisa se assentou em um levantamento bibliográfico tanto sobre os 
fundamentos históricos e teóricos da relação capital/trabalho, como também 
sobre a particularidade da constituição das políticas sociais, quanto acerca do 
desenvolvimento econômico e social do estado potiguar, e pesquisa empírica, 
baseada na coleta de dados estatísticos provenientes de sistemas oficiais, como 
do IBGE, DIEESE. Os resultados compreendem uma primeira aproximação a 
alguns pressupostos teóricos e metodológicos acerca da dinâmica relacional 
entre Estado e acumulação capitalista, com enfoque analítico na relação entre o 
desenvolvimento da política social e a reprodução da força de trabalho no modo 
de produção capitalista. Conclui-se que as políticas sociais constituem-se uma 
contraditória funcionalidade, cujo fundamento situa-se na relação entre o 
capital/trabalho, tendo o Estado como “agente regulador” dessa relação. Com 
isso, políticas sociais se fundam historicamente no âmbito dessa regulação no 
processo de reprodução da força de trabalho. 

 
 
Palavras-chave: Estado. Reprodução da Força de Trabalho. Política Social. 

TITLE: Social Policy and Reproduction of Labour Power RN: Investigation of the 

state economic configuration 

Abstract 

 

This report sets out the results of the execution of the work plan “Social Policy 
and Reproduction of Labour Power in RN: investigation of the state economic 
configuration”, which is part of the research project Social Policy and 
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Reproduction of Labour Power in Rio Grande do Norte, aimed to apprehend the 
economic configuration of the state, with a view to analyzing the relationship 
between the reproduction of labour power and social policies. The research was 
based on a bibliographic survey both on the historical and theoretical foundations 
of the capital/labor relationship, as well as on the particularity of the constitution 
of social policies, as well as on the economic and social development of the state 
potiguar, and empirical research, based on in the collection of statistical data from 
official systems, IBGE, DIEESE. The results include a first approximation to some 
theoretical and methodological assumptions about the relational dynamics 
between the State and capitalist accumulation, with an analytical focus on the 
relationship between the development of social policy and the reproduction of 
labour in the capitalist mode of production. It is concluded that social policies 
constitute a contradictory functionality, whose foundation lies in the relationship 
between capital/labor, with the State as the “regulating agent” of this relationship. 
Thereby, social policies are historically founded within the scope of this regulation 
in the process of reproduction of labour power. 

 
 
Keywords: State. Reproduction of Labour Power. Social Policy. 
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TÍTULO: DO ANALÓGICO AO DIGITAL: COMO OS FOTOJORNALISTAS 

POTIGUARES ENXERGAM ESSA TRANSIÇÃO (NATAL/RIO GRANDE DO 

NORTE/BRASIL) 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é a discussão dos resultados encontrados na pesquisa 
de iniciação científica O FOTOJORNALISMO DIGITAL NO CONTEXTO DA 
MOBILIDADE (Natal/ Rio Grande do Norte) vinculada ao Departamento de 
Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(Decom/UFRN). Com base metodológica nas análises de relatórios parciais 
realizados em 2019 e entrevistas com profissionais da área, os resultados nos 
mostraram diferentes perspectivas de enxergar a mobilidade no atual cenário 
social. Grandes mudanças ocorreram com o passar dos anos na última década 
e continuam acontecendo, a passagem da câmera analógica para a digital e o 
uso do smartphone como principal substituto são algumas modificações que os 
fotojornalistas vem aderindo ao longo dos anos e que, acreditamos ser 
ferramentas tecnológicas essenciais para este meio. 

 
 
Palavras-chave: Fotojornalismo. Mobilidade. Fotografia. Ferramentas 

tecnológicas. 

TITLE: FROM ANALOG TO DIGITAL: HOW POTIGUAR PHOTOJORNALISTS 

SEE THIS TRANSITION (NATAL / RIO GRANDE DO NORTE / BRAZIL) 

Abstract 

 

The objective of this work is to discuss the results found in the scientific initiation 
research THE DIGITAL PHOTOJORNALISM IN THE CONTEXT OF MOBILITY 
(Natal / Rio Grande do Norte) linked to the Department of Social Communication 
of the Federal University of Rio Grande do Norte (Decom / UFRN). Based on the 
methodological analysis of partial reports carried out in 2019 and interviews with 
professionals in the field, the results showed us different perspectives on seeing 
mobility in the current social scenario. Major changes have occurred over the 
years in the last decade and continue to happen, the transition from analog to 
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digital camera and the use of the smartphone as the main substitute are some 
changes that photojournalists have been adhering to over the years and which 
we believe to be technological tools essential for this environment. 

 
 
Keywords: Photojournalism. Mobility. Photography. Technological tools. 
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TÍTULO: Literatura Infantil Negra: a voz dos sujeitos professores 

Resumo 

 

Este estudo objetiva conhecer o perfil social e profissional dos sujeitos da 
pesquisa “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula” 
(AMARILHA, 2018 [CNPq-UFRN]), pela relevância da função de mediadoras de 
leitura que exercem. Investiga-se sobre a formação que professoras do 5º ano 
do ensino fundamental possuem e que possam ter implicações na atividade de 
mediadoras. Sobre formação docente, fundamenta-se em Imbernón (2011), 
Zibetti e Pereira (2010). Sobre literatura, em Amarilha (2012), Oliveira; Palo, 
(1986), Saldanha (2018). O estudo tem abordagem quanti-qualitativa, Prodanov; 
Freitas (2013). Toma-se como amostra representativa quatro professoras da 
rede pública municipal de Natal-RN (Brasil). Como instrumento de construção 
dos dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, que se organiza de modo a 
compor o perfil dessas professoras quanto ao social, profissional e sua relação 
com a leitura e a literatura infantil e negra. A partir dos dados construídos, 
constatou-se características convergentes dos sujeitos, assim como as 
motivações e obstáculos que enfrentam para prosseguirem na atuação docente 
e desenvolverem formação enquanto mediadoras de leitura de literatura. 

 
 
Palavras-chave: Literatura infantil. Formação de Professoras. Mediadoras de 

leitura. 

TITLE: Black Children's Literature: the voice of the subject teachers 

Abstract 

This study aims to know the social and professional profile of the subjects of the 
research "Black Children's Literature: debating the color of silence in the 
classroom" (AMARILHA, 2018 [CNPq-UFRN]), due to the relevance of the role of 
reading mediators. It is investigated what kind of education 5th grade teachers 
have and that may have implications in the activity of mediators. Concerning the 
teaching education, this work is based on Imbernón (2011), Zibetti e Pereira 
(2010). Regarding the literature, it is based on Amarilha (2012), Oliveira (1986), 
Palo (1986) and Saldanha (2018). This study has a quanti-qualitative approach 
based on Prodanov (2013) and Freitas (2013). It has taken as representative 
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examples four teachers from the public network of Natal-RN (Brazil). A semi-
structured interview was carried out as a construction instrument of data, which 
was organized so that both social and professional profiles of the teachers, and 
their relation with reading and children's and black literature, was composed. 
From the constructed data, it was verified convergent characteristics of the 
subjects, as well as the motivations and barriers that they face to proceed in the 
teaching activity and to develop their qualification as mediators of literature 
reading. 
 
Keywords: Children's literature. Teacher Education. Reading Mediators. 
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TÍTULO: O design de experiência em eventos por meio da interatividade das 

redes sociais e novas tecnologias de socialização e interatividade 

Resumo 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso sobre o design de 
experiência em eventos realizados na Arena das Dunas, em Natal/RN, durante 
o segundo semestre de 2019. O objeto desta análise é a interatividade das redes 
sociais e novas tecnologias de socialização utilizadas por cada evento como fator 
diferencial no consumo. A partir de uma abordagem qualitativa com pesquisa 
participante, foram elencados 05 eventos que promoveram campanhas 
publicitárias digitais de pré-venda, que foram acompanhados virtualmente antes, 
durante e depois de suas realizações para identificar as dinâmicas de 
interatividade do consumidor com o evento e a Arena das Dunas. Tendo como 
principais resultados o uso das redes sociais como umas das principais 
motivação para participação em eventos ocorridos na Arena das Dunas. 
 
Palavras-chave: Turismo e evento. Design de experiência. Redes sociais. 

TITLE: THE DESIGN OF EXPERIENCE IN EVENTS THROUGH THE 

INTERACTIVITY OF SOCIAL NETWORKS AND NEW SOCIALIZATION 

TECHNOLOGIES 

Abstract 

The present work consists of a case study about the experience design in events 
held at Arena das Dunas, in Natal/RN, during the second semester of 2019. The 
object of this analysis is the interactivity of social networks and new socialization 
technologies used for each event as a differential factor in consumption. From a 
qualitative approach with participatory research, 05 events were listed that 
promoted digital pre-sale advertising campaigns, which were followed virtually 
before, during and after their achievements to identify the dynamics of consumer 
interaction with the event and the Arena of the Dunes. The main results are the 
use of social networks as one of the main motivations for participating in events 
that took place at Arena das Dunas. 
 
Keywords: Tourism and events; Social networks; Experience design 
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TÍTULO: Compreensão dos vazios urbanos industriais na área do centro 

histórico expandido de Natal/RN, em especial no bairro das Rocas 

Resumo 

A propriedade urbana, segundo os ideais da legislação urbana brasileira, deve 
cumprir uma função social, com uso que garanta à população o Direito à Cidade. 
As áreas ociosas, que não cumprem essa função social, são consideradas como 
vazios urbanos e sua categorização e identificação são primordiais para definir 
e incentivar um uso compatível. Entretanto, a responsabilidade de categorizar os 
vazios urbanos e aplicar instrumentos para coibi-los recai sobre os municípios, 
que padecem muitas vezes de definições vagas e levantamentos inexistentes ou 
desatualizados, sem informações suficientes para que sejam postas em prática 
medidas que levem ao cumprimento da função social. O Plano Diretor da cidade 
do Natal (PDN) exemplifica um desses casos de falta de levantamentos 
atualizados acerca dos vazios e uma categorização imprecisa. Esta pesquisa, 
portanto, visa contribuir com a conceituação e categorização dos vazios 
existentes na cidade do Natal, bem como apresenta uma metodologia de 
identificação e levantamento dos vazios urbanos do bairro das Rocas, que pode 
ser aplicada em outros bairros da cidade. O bairro em estudo é alvo de remoções 
de comunidades, bem como uma disputa de espaços por movimentos de luta 
por moradia, e, enquanto a prefeitura alega não haver áreas vazias para 
construção de habitações, os resultados obtidos comprovam uma realidade 
diferente, com diversos imóveis sem uso, galpões abandonados e lotes não 
edificados, mantidos vazios com fins de retenção especulativa. 
 
Palavras-chave: Vazios urbanos; Função social; Déficit habitacional; 

Rocas/Natal. 

TITLE: The comprehension of industrial urban voids in the area of expanded 

hystorical center of Natal/ RN, specially in Rocas neighborhood. 

Abstract 

The urban property, according to the ideals of Brazilian urban legislation, must 
fulfill a social function, with use that guarantees the Right to the City. Idle areas, 
which do not fulfill this social function, are considered as urban voids and their 
categorization and identification are essential to define and encourage a 
compatible use. However, the responsibility for categorizing urban voids and 
applying instruments to restrain them lies with the municipalities, which often 
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suffer from vague definitions and surveys that do not exist or are out of date, 
without sufficient information to implement measures that lead to the fulfillment of 
the social function. The Natal Master Plan exemplifies one of these cases of lack 
of updated surveys about the urban voids and an inaccurate categorization. This 
research, therefore, aims to contribute to the conceptualization and 
categorization of existing voids in the city of Natal, as well as presenting a 
methodology for identifying and surveying urban voids in the Rocas 
neighborhood, which can be applied in other neighborhoods in the city. The 
neighborhood under study is the target of evictions from communities, as well as 
a dispute over spaces for movements to fight for housing, and, while the town hall 
claims that there are no empty areas for housing construction, the results 
obtained prove a different reality, with several properties unused, abandoned 
warehouses and unbuilding lots, kept empty for the purpose of speculative 
retention. 
 
Keywords: Urban voids; Social function; Housing deficit, Rocas / Natal. 
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TÍTULO: Análise das características das mídias youtube e podcast, 

considerando o potencial de ambas como ferramenta pedagógica de ensino. 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de dados, para 
servir como base para a construção de um modelo de ferramentas tecnológicas 
educacionais. Para isso analisou-se dois tipos de mídias diferentes, podcast e 
canais no youtube, ambas as modalidades com foco em divulgação acadêmica. 
Por meio deste estudo entender quais as principais características utilizadas 
nesses meios de comunicação para a passagem de conhecimento e como isso 
pode auxiliar no ensino dentro de ambientes educacionais. 

 
 
Palavras-chave: Podcast; Youtube; Divulgação Cientifica 

TITLE: Analysis of the characteristics of the youtube and podcast media, 

considering the potential of both as a teaching teaching tool. 

Abstract 

 

The present work aims to carry out a data survey, to serve as a basis for the 
construction of a model of educational technological tools. For this, two different 
types of media were analyzed, podcast and YouTube channels, both modalities 
focusing on academic dissemination. Through this study understand what are the 
main characteristics used in these means of communication for the transfer of 
knowledge and how it can help in teaching within educational environments. 

 
 
Keywords: Podcast; Youtube; Scientific divulgation 
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TÍTULO: Programa Pró-Catador: análise de estratégias de fortalecimento do 

associativismo e do cooperativismo dos catadores e catadoras de materiais 

recicláveis no período 2010 a 2015. 

Resumo 

O presente estudo analisa as estratégias de fortalecimento do associativismo e 
do cooperativismo dos catadores e catadoras no âmbito do Programa Pró-
Catador e integra à pesquisa sobre "Políticas Públicas Nacionais de Inclusão 
Socioeconômica de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (2007-
2015)". Balizando-se no materialismo histórico e dialético, a presente pesquisa 
do tipo exploratória caminhou a partir de análise bibliográfica e documental. 
Optou-se pela análise do programa devidamente contextualizado, tendo como 
ponto de partida a realidade concreta buscando apreender do objeto suas 
múltiplas determinações. Realizou-se uma caracterização do Programa Pró-
Catador, desde a sua formulação até sua execução, buscando identificar e 
analisar os principais fatores que impulsionam e limitam as políticas públicas de 
inclusão social e econômica de catadores/as de materiais recicláveis. O estudo 
mostra que as ações desenvolvidas no Programa impactam nas condições de 
vida e trabalho de catadores/as com formalização em cooperativas, incentivos a 
sua estruturação e formação de redes para avançar na cadeia de valor, mas 
também desafios em sua execução. Conclui-se, a partir dos avanços e limites 
que os fatores limitantes das políticas de inclusão referem-se a incapacidade da 
esfera pública de desenvolver ações com continuidade dado os recursos 
insuficientes e os determinantes da sociabilidade capitalista na cadeia produtiva 
de reciclagem. 
 
Palavras-chave: Catadores e Catadoras. Políticas de Inclusão. Programa Pró-

Catador. 

TITLE: Pro-Catador Program: analysis of strategies to strengthen associations 

and cooperatives of waste pickers from 2010 to 2015 

Abstract 

This study analyzes the strategies for strengthening associations and 
cooperatives of waste pickers within the scope of the Pro-Picker Program, and 
integrates the research on "National Public Policies for Socioeconomic Inclusion 
of Waste Pickers (2007-2015)". Based on historical and dialectical materialism, 
the present exploratory research proceeded from bibliographic and documentary 
analysis. Opted for the analysis of the program properly contextualized, taking as 
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a starting point the concrete reality seeking to apprehend the multiple 
determinations of the object. The Pró-Catador Program was characterized, from 
its formulation to its execution, seeking to identify and analyze the main factors 
that drive and limit public policies for social and economic inclusion of recyclable 
material collectors. The study shows that the actions developed in the Program 
impact the life and work conditions of waste pickers with formalization in 
cooperatives, incentives for their structuring and formation of networks to 
advance in the value chain, but also challenges in their execution. It is concluded, 
from the advances and limits that the limiting factors of the inclusion policies refer 
to the inability of the public sphere to develop actions with continuity given the 
insufficient resources and the determinants of capitalist sociability in the recycling 
productive chain. 
 
Keywords: Waste pickers. Inclusion Policies. Pro-Catador Program. 
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TÍTULO: Gênero e sexualidade na paisagem linguística de Natal 

Resumo 

 

Os grafismos urbanos (grafites e pichações) são manifestações linguístico-
culturais que compõem a paisagem linguística das cidades e contribuem para o 
estudo da diversidade linguística. Essa arte é usada também como ferramenta 
de denúncia e mostra, além de outras coisas, a opressão de gênero e 
sexualidade presente em nossa sociedade e a resistência de grupos 
historicamente oprimidos. Este estudo, por tanto, pretende observar grafites e 
pichações com a temática de gênero e sexualidade e os efeitos de sentido 
evocados por essas expressões de arte. 

 
 
Palavras-chave: Gênero.Sexualidade. Paisagem linguística. Identidade. 

TITLE: Gender and sexuality in the linguistic landscape of Natal 

Abstract 

 

The graffiti are linguistic-cultural manifestations that make up a linguistic 
landscape of cities and contribute to the study of linguistic diversity. This art is 
also used as a denunciation tool and shows, among other things, the oppression 
of gender and sexuality present in our society and the resistance of historically 
oppressed groups. This study, therefore, intends to observe graffiti with the theme 
of gender and sexuality and the effects of meaning evoked by these expressions 
of art. 

 
 
Keywords: Gender.Sexuality. Linguistic landscape. Identity. 
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TÍTULO: O critério da proporcionalidade na restrição de direitos fundamentais: 

uma análise de direito comparado Brasil-Alemanha 

Resumo 

O presente trabalho se faz relevante no contexto observado da pluralidade, ou 
falta, de métodos adequados adotados pela magistratura ao examinar a 
proporcionalidade de intervenções realizadas em direitos fundamentais. Por 
meio de revisão bibliográfica de autores brasileiros e alemães da área jurídica, 
de livros e artigos científicos, bem como de revisão da legislação e jurisprudência 
relevante desses países, tem por objetivo examinar como decidem os tribunais 
constitucionais de ambos os países e como preceitua a dogmática e a legislação 
constitucional, para verificar a forma mais adequada de se realizar o exame da 
proporcionalidade. Verificou-se que se deve determinar a área de proteção do 
direito fundamental em questão, observando como a Constituição o protege em 
suas normas definidoras de direitos fundamentais. Em seguida, se houve uma 
intervenção estatal à área de proteção. Caso afirmativo, deve-se seguir o exame 
averiguando os limites deste direito, para saber se há justificação constitucional 
para a intervenção (com reservas legais ou em colisão de direitos fundamentais). 
Em seguida, examinar-se-á a legalidade da finalidade da intervenção e do meio 
interventor, a adequação desse meio em face do propósito e sua necessidade 
frente a outros meios igualmentes adequados. 
 
Palavras-chave: Proporcionalidade; Direito comparado; Brasil; Alemanha. 

TITLE: The proportionality criterion in fundamental rights restriction: a Brazil-

Germany comparative law analysis 

Abstract 

This study is relevant in the context of the plurality or lack of adequate methods 
adopted by the judiciary when examining the proportionality of interventions 
made in fundamental rights of society. Through a bibliographical review of 
Brazilian and German authors from the legal field, books and scientific articles, 
as well as a review of the relevant legislation and jurisprudence of these 
countries, it aims at examining how the constitutional courts of both countries 
decide and how the doctrine and the constitutional legislation precepts, in order 
to verify the most appropriate way to conduct the proportionality exam. It has 
been verified that the area of protection of the fundamental right in question 
should be determined, observing how the Constitution protects it in its norms that 
define fundamental rights. Then, if there was a State intervention to the protection 
area. If so, the examination must be followed to find out the limits of this right, in 
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order to know if there is constitutional justification for the intervention (with legal 
reservations or with collision with fundamental rights). Next, the legality of the 
intervention purpose and the intervening means will be examined, as well as the 
suitability of that means in face of the purpose and its necessity in face of other 
equally adequate means. 
 
Keywords: Proportionality; Comparative law; Brazil; Germany. 
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TÍTULO: Identidade sertaneja: como se reconhecem os agricultores familiares 

do Agreste Potiguar/RN 

Resumo 

Este trabalho faz parte de um estudo mais abrangente acerca da seca e dos 
impactos que esta provoca às pessoas no meio rural. Seu objetivo consiste, 
especificamente, em compreender a vivência dos agricultores frente a seca, com 
foco no significado de “ser sertanejo”. A pesquisa tem caráter qualitativo e 
encontra-se em andamento, com coleta de dados realizada a partir de 
entrevistas semi estruturadas, composta por questões sobre o que é ser 
Sertanejo, e um registro fotográfico realizado pelos entrevistados. A pretensão 
das fotos é a de capturar algo que represente o universo sertanejo dos 
entrevistados, caso ele se sintam um. A escolha dos participantes leva em 
consideração os seguintes critérios de inclusão: ser agricultor(a) familiar 
residente na cidade de Santa Cruz/RN; ter vivenciado algum período de seca; 
ser maior de 18 anos; e ser alfabetizado. Até o momento foram realizadas cinco 
entrevistas, tendo uma das pessoas não se considerado sertaneja. O conteúdo 
das fotografias dos entrevistados que se consideraram sertanejos é formado 
majoritariamente por áreas verdes, numa contraposição ao estereótipo que essa 
palavra carrega, do flagelado pela seca. Símbolos ligados ao trabalho também 
foram registrados, além de uma forte relação com a agricultura nas explicações 
sobre essas escolhas. 
 
Palavras-chave: Sertanejo. Identidade. Nordeste 

TITLE: Sertanejo Identity: how Agreste Potiguar/RN family farmers are 

recognized 

Abstract 

This work is part of a more comprehensive study about drought and the impacts 
it causes on people in rural areas. Its objective is, specifically, to understand the 
experience of farmers in the face of drought, with a focus on the meaning of 
“sertanejo”. The research has a qualitative character and is in progress, with data 
collection carried out through semi-structured interviews, composed of questions 
about what it means to be a "sertanejo", and a photographic record carried out 
by the interviewees. The intention of the photos is to capture something that 
represents the universe "sertanejo" of the interviewees, if they feel like one. The 
choice of participants takes into account the following inclusion criteria: being a 
family farmer living in the city of Santa Cruz / RN; having experienced some 
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period of drought; be over 18 years old; and be literate. So far, five interviews 
have been carried out, with one of the people not considering themselves as a 
"sertanejo". The content of the photographs of the interviewees who considered 
themselves "sertanejos" is formed mainly by green areas, in contrast to the 
stereotype that that word carries, of the one plagued by drought. Symbols related 
to work were also registered, in addition to a strong relationship with agriculture 
in explaining these choices. 
 
Keywords: Sertanejo. Identity. Northeast of Brazil 
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TÍTULO: Práticas de resistência de professoras feministas em uma escola de 

Natal/RN 

Resumo 

Nos últimos anos temos visto uma construção de debates polarizados acerca da 
continuidade de políticas públicas na área da educação voltadas para a 
promoção da equidade de gênero. Um novo contexto se instaurou e as questões 
de gênero e sexualidade, especialmente nas práticas educativas, passaram a 
ser alvo de ataques constantes. Sob esse viés, destaca-se que o Plano Municipal 
de Educação de Natal/RN foi desarticulado enquanto estava em trâmite na 
Câmara Municipal de Vereadores, chegando-se a suprimir as referências a 
‘gênero’ e ‘sexualidade’ que se configuravam enquanto diretrizes para a redução 
das desigualdades e à valorização da diversidade nas escolas. No entanto, 
apesar não existir mais diretrizes, via Secretaria Estadual de Educação, para se 
discutir essas questões nas escolas, é necessário ressaltar a agência de sujeitas 
no “chão da escola” que continuam promovendo as discussões sobre gênero, 
sexualidade e feminismo. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é visibilizar as 
práticas de resistência de um grupo de professoras feministas de uma Escola 
Estadual do município de Natal/RN. Metodologicamente, realizou-se um trabalho 
de campo durante um período de um ano e dois meses na Escola Estadual 
Instituto Padre Miguelinho e observou-se que um grupo de cinco professoras 
feministas dessa instituição promove discussões sobre diversidade de gênero, 
sexualidade e feminismo principalmente nas disciplinas que elas ministram, 
assim como nos eventos escolares que elas organizam. 
 
Palavras-chave: Gênero. Contextos educacionais. Práticas de Resistência. 

TITLE: Resistance practices of feminist teachers in a School in Natal / RN 

Abstract 

In recent years, we have seen a construction of polarized debates about the 
continuity of public policies in the area of education aimed at promoting gender 
equity. A new context has been established and gender and sexuality issues, 
especially in educational practices, have come under constant attack. Under this 
bias, it should be noted that the Municipal Education Plan of Natal / RN was 
dismantled while it was pending at the City Council of Aldermen, even 
suppressing references to 'gender' and 'sexuality' that were configured as 
guidelines for reducing inequalities and valuing diversity in schools. However, 
although there are no more guidelines, via the State Education Secretariat, to 
discuss these issues in schools, it is necessary to highlight the subject agency on 
the “school floor” that continues to promote discussions about gender, sexuality 
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and feminism. Thus, the objective of this work is to make visible the resistance 
practices of a group of feminist teachers from a State School in the city of Natal / 
RN. Methodologically, fieldwork was carried out over a period of one year and 
two months at the Instituto Padre Miguelinho State School and it was observed 
that a group of five feminist teachers from this institution promotes discussions 
on gender diversity, sexuality and feminism mainly in the disciplines that they 
teach, as well as at school events that they organize. 
 
Keywords: Gender. Educational contexts. Resistance Practices. 
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TÍTULO: O 'Auto de Repartição' de 1614 como análise da formação espacial 

inicial da capitania do Rio Grande no início do século XVII 

Resumo 

O presente estudo parte dos esforços de se compreender a territorialização da 
capitania do Rio Grande no início do século XVII por meio das concessões de 
sesmarias realizadas na localidade registradas no Auto de Repartição. Este, 
consistiu em uma diligência realizada em 1614 que originou-se de uma denúncia 
realizada ao então rei de Portugal, Filipe II (Filipe III da Espanha, já que ambos 
os países estavam sob a Monarquia Hispânica), devido a possíveis 
irregularidades cometidas pelos padres jesuítas e por Jerônimo de Albuquerque 
(havia exercido o cargo de capitão-mor entre os anos de 1603 e 1609). A queixa 
dizia respeito à sua concessão aos seus filhos, Antônio e Matias de Albuquerque, 
de quantidades de terra superiores às consideradas suficientes para os 
sesmeiros na região (não havia um limite estritamente estabelecido, porém 
destacava-se que as sesmarias deveriam possuir uma extensão possível de se 
efetivar o uso da terra, baseando-se principalmente no cabedal do sesmeiro). 
Nesse sentido, buscou-se compreender inicialmente a espacialização dessas 
concessões de modo a compreender a formação espacial da capitania imersa 
na realidade da colonização portuguesa do território e seus movimentos 
(gerados pela resistência indígena à presença europeia e pelas terras muitas 
vezes infrutíferas para o plantio da cana-de-açúcar ou não ideais para o 
estabelecimento de áreas para a criação de gado, aspectos simbolizados em 
certa medida na quantidade de sesmarias encontradas devolutas). 

 
Palavras-chave: Auto de Repartição. Sesmaria. Capitania do Rio Grande. União 

Ibérica. 

TITLE: The 'Auto de Repartição' of 1614 as an analysis of the initial spatial 

formation of the captaincy of Rio Grande at the beginning of the 17th century. 

Abstract 

The present study is part of the efforts to understand the territorialization of the 
captaincy of Rio Grande at the beginning of the 17th century by means of 
sesmarias concessions held in the locality in charge of the Auto de Repartição. 
This, consisted of a diligence carried out in 1614 that originated from a 
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denunciation made to the then king of Portugal, Philip II (Philip III of Spain, since 
both countries were under the Hispanic Monarchy or Iberian Union), due to 
possible irregularities committed by the priests Jesuits and Jerônimo de 
Albuquerque (he had held the position of Captain-Major between 1603 and 1609). 
The complaint concerns the granting to their children, Antônio and Matias de 
Albuquerque, of more land than those suitable for sesmeiros in the region (there 
was no strictly established limit, however it was emphasized that the necessary 
sesmarias have a possible extension of land use, based mainly on the sesmeiro's 
leather). In this sense, the aim was to understand the spatial form of these 
concessions in order to understand the spatial formation of the captaincy in the 
reality of the Portuguese colonization of the territory and its movements 
(generated by the indigenous resistance to the European presence and by the 
often unsuccessful lands for planting the sugar cane or not ideal for the 
establishment of areas for cattle raising, aspects symbolized to some extent in 
the amount of vacant land found). 

 
Keywords: Auto de Repartição. Sesmaria. Captaincy of Rio Grande. Iberian 

Union. 
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TÍTULO: A gestão dos recursos naturais nos municípios do Seridó/RN 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo realizar um levantamento de dados e informações 
sobre o planejamento e orçamento atribuído pela Prefeitura Municipal de Currais 
Novos – RN na gestão dos seus recursos ambientais, mais especificamente na 
função saneamento e gestão de resíduos sólidos entre os anos de 2015 a 2019. 
O estudo é de natureza exploratória, do tipo bibliográfico com leituras em autores 
especializados na área, artigos e periódicos que discutem a temática, para 
nortear os resultados utilizou da análise quantitativa, obtidos através do 
levantamento de dados no Finanças do Brasil – FINBRA, além de consultas nos 
sistemas SNIS e SINIR, registros fotográficos em meio as visitas em campo. De 
acordo com a pesquisa, a cidade de Currais Novos-RN pouco avançou no 
tocante a gestão ambiental, considerando que existe vários problemas no âmbito 
do município que não está tendo a devida atenção por parte dos gestores 
públicos, sendo a destinação inapropriada dos resíduos sólidos e a falta de 
coleta seletiva um dos principais problemas, gerando riscos para o meio 
ambiente e saúde humana. Diante o que foi evidenciado em Currais Novos - RN, 
é possível concluir que muitos dos munícipios do país, ainda destinam poucos 
recursos para o meio ambiente, sendo perceptível que as cidades pequenas são 
as que menos investem na preservação dos seus recursos naturais. 
 
Palavras-chave: Gestão Ambiental. Saneamento Básico. Resíduos Sólidos 

Urbanos. 

TITLE: The management of natural resources in the municipalities of Seridó - RN: 

analysis of the City of Currais Novos - RN in the period from 2015 to 2019 

Abstract 

This study aims to conduct a survey of data and information on the planning and 
budget assigned by the Municipality of Currais Novos - RN in the management 
of its environmental resources, more specifically in the sanitation and solid waste 
management function between the years 2015 to 2019 The study is exploratory 
in nature, of a bibliographic type with readings by specialized authors in the area, 
articles and periodicals that discuss the theme, to guide the results used the 
quantitative analysis, obtained through the data collection in Finance of Brazil - 
FINBRA, in addition to of consultations in the SNIS and SINIR systems, 
photographic records amid field visits. According to the survey, the city of Currais 
Novos-RN has made little progress with regard to environmental management, 
considering that there are several problems within the municipality that are not 
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receiving due attention from public managers, with the inappropriate destination 
of solid waste and the lack of selective collection, one of the main problems, 
generating risks for the environment and human health. In view of what was 
evidenced in Currais Novos - RN, it is possible to conclude that many of the 
country's municipalities still allocate few resources to the environment, and it is 
noticeable that small cities are the ones that least invest in the preservation of 
their natural resources. 
 
Keywords: Environmental management. Basic sanitation. Urban solid waste. 
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TÍTULO: Organizações da Sociedade Civil: uma análise do município de 

Natal/RN 

Resumo 

A sociedade civil se ascendeu de tal forma que hoje existem 820.455 
organizações registradas no Brasil (IPEA, 2019), compondo o fenômeno 
chamado Terceiro Setor, que tem atuado na prestação de serviços com 
finalidade pública em áreas que possuem lacunas nas ações do Estado. Dessa 
forma, o presente artigo tem como objetivo identificar as Organizações da 
Sociedade Civil existentes no município de Natal/RN, assim como a sua natureza 
e tipologia. Metodologicamente, foi realizada, inicialmente, pesquisa bibliográfica 
sobre o tema do associativismo, sociedade civil e terceiro setor. Em seguida, foi 
feito uma análise do banco de dados da FASFIL e do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA, 2019). Para tanto, foi necessário identificar o número 
de OSCs existentes no município estudado, por meio dos dados existentes no 
Mapa das Organizações da Sociedade Civil e, subsequente a isso, classificar as 
entidades presentes com foco na (s) área (s) de atuação, definindo em quais 
direções a sociedade civil natalense atua referente à busca dos interesses 
comuns, assim como descobrir qual dessas áreas é a mais frequente entre as 
associações existentes apresentando a sua conjuntura na realidade do 
município. 
 
Palavras-chave: Organização da Sociedade civil; Participação; Natal. 

TITLE: Civil Society Organizations: an analysis of the Natal city 

Abstract 

Civil society has risen to such an extent that today there are 820,455 associations 
obtain in Brazil (IPEA, 2019), composing the so-called Third Sector, which has 
acted in the provision of services with the creation of public areas that have gaps 
in the actions of the State. Thus, this article aims to identify as existing Civil 
Society Organizations in the city of Natal / RN, as well as their nature and 
typology. Methodologically, a bulletin was carried out, bibliographic research on 
the theme of associations, civil society and the third sector. Then, an analysis of 
the FASFIL database and the Institute of Applied Economic Research (IPEA, 
2019) was carried out. For that, it was necessary to identify the number of CSOs 
in the studied municipality, using the existing data in the Map of Civil Society 
Organizations and, subsequently, to classify them as entities present with a focus 
on the area (s) of activity, defining in which the Natal civil societies are acting 
regarding the search for common commons, as well as discovering these areas 
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is the most frequent among the existing ones their conjuncture reality in the reality 
of the municipality. 
 
Keywords: Civil Society Organizations; Participation; Natal. 
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TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE A SEGREGAÇÃO URBANA E OS RESULTADOS 

ESCOLARES: UMA ANÁLISE DO ESFORÇO DO DOCENTE 

Resumo 

O presente estudo visa contribuir com a discussão sobre a qualidade 
educacional no município de Natal – Rio Grande do Norte, ao analisar o 
percentual de docentes, por unidade escolar, que possuem mais de 400 alunos 
e atua nos três turnos, em duas ou três escolas e em duas etapas ou três etapas 
de ensino. Os dados utilizados no estudo são oriundos do INEP (2020), que 
classifica esse perfil de docente como esforço nível 6. O docente com alto nível 
de esforço, por ser sobrecarregado, pode ter sua qualidade de hora aula afetada 
por não ter condições e tempo hábil para pesquisar formas de aula dinâmicas ou 
de conhecer a realidade na qual aluno está inserido e, com isso, pode gerar 
consequências no aprendizado do aluno e até mesmo desmotivar o aluno a se 
interessar pela educação. Os resultados apontam que a existência desse 
profissional de nível 6 nas escolas de rede estadual tem aumentado desde 2015. 
Por outro lado, o percentual desses profissionais nas escolas privadas 
apresentou trajetória declinante. Uma possível consequência dessa diferença de 
trajetória pode ser o aumento do hiato da qualidade da educação entre as redes 
de ensino. O trabalho não investiga a causa desse aumento, mas evidencia um 
padrão de localização geográfica no tecido urbano de Natal, notadamente nas 
áreas menos ricas. 
 
Palavras-chave: Capital humano, desempenho escolar, esforço docente, 

educação 

TITLE: THE RELATIONSHIP BETWEEN URBAN SEGREGATION AND 

SCHOOL RESULTS: AN ANALYSIS OF TEACHER EFFORT 

Abstract 

This study aims to contribute to the discussion on educational quality in the city 
of Natal - Rio Grande do Norte, by analyzing the percentage of teachers, per 
school unit, who have more than 400 students and works in three shifts, in two or 
three schools and in two stages or three stages of teaching. The data used in the 
study come from INEP (2020), which classifies this teacher profile as level 6 
effort. The teacher with a high level of effort, due to being overloaded, may have 
the quality of class time affected by not having conditions and time able to 
research dynamic classroom forms or to know the reality in which the student is 
inserted and, with this, it can generate consequences in the student's learning 
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and even demotivate the student to be interested in education. The results show 
that the existence of this level 6 professional in state schools has increased since 
2015. On the other hand, the percentage of these professionals in private schools 
has shown a declining trajectory. A possible consequence of this difference in 
trajectory may be the widening gap in the quality of education between the 
education networks. The work does not investigate the cause of this increase, but 
shows a pattern of geographic location in the urban fabric of Natal, notably in the 
less affluent areas. 

 
Keywords: Human capital, school performance, teaching effort, education 
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TÍTULO: O Simais e a qualidade educacional na rede estadual de educação do 

Rio Grande do Norte 

Resumo 

O presente trabalho situa a constituição do Estado avaliador em um contexto de 
mudanças sociais, políticas e econômicas mundiais. Consiste em uma pesquisa 
bibliográfica realizada com o objetivo de analisar o papel do Estado avaliador 
implementado em função da reforma gerencial da administração pública 
educacional. Considera-se que a reforma de Estado neoliberal, orientada no 
âmbito da gestão pública pelo gerencialismo, levou à constituição do Estado 
avaliador, que tem assumido o papel de definir parâmetros, coletar informações 
sobre a implementação das políticas e controlar resultados educacionais, 
utilizando-se, em grande medida da responsabilização dos profissionais pelos 
resultados do processos educativos. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Educação. Estado avaliador. Responsabilização. 

TITLE: Simais and educational quality in the education of the Rio Grande do 

Norte state 

Abstract 

The presented work places the constitution of the Evaluating State in a context 
of social, political and economic changes worldwide. The study consists of a 
bibliographic research done with the objective of analyzing the role of the 
Evaluating State implemented in function of the managerial reform of the 
educational public administration. It's considered that the neoliberal State reform, 
guided in the scope of public management by managerialism, led to the 
constitution of the Evaluating State, which has assumed the role of defining 
parameters, collecting information on the implementation of policies and 
controlling educational results, using, to a large extent, the accountability of the 
professionals for the results of the educational processes. 
 
Keywords: Accountability. Education. Evaluation. Evaluation State. 
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TÍTULO: Ética, conhecimento e poder em organização e representação do 

conhecimento: um mapeamento desde a Ciência da Informação 

Resumo 

 

A Organização do Conhecimento é uma subárea da Ciência da Informação que 
se dedica aos processos de organização e representação da informação para 
propiciar de forma eficaz a recuperação dela. A ORC em sua dimensão social, 
cultural e política se preocupa com os aspectos éticos e por isso torna-se 
importante a investigação acerca da produção brasileira sobre esse domínio 
temático. Pretende mapear a produção cientifica nacional sobre ética no domínio 
da Organização e Representação do Conhecimento. A pesquisa é bibliográfica 
com enfoque quali-quantitativo, com aporte metodológico da análise de domínio. 
A coleta de dados foi feita por meio de um levantamento bibliográfico em três 
universos: a Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência 
da Informação (BRAPCI), nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em 
Ciência da Informação e nos capítulos da série “Estudos Avançados em 
Organização do Conhecimento” da International Society for Knowledge 
Organization (ISKO-BRASIL). Foram recuperados 48 trabalhos publicados, 
indicando que a pesquisa no domínio da ética na Organização do Conhecimento 
ainda é incipiente, considerando o número reduzido registros recuperados em 
ambas as bases de dados. Conclui-se que apesar de reduzida, as pesquisas no 
campo estão em crescimento constante e devem continuar se aprofundando 
para trabalhar no aperfeiçoamento do campo e de seus instrumentos alinhados 
aos aspectos éticos na Organização do Conhecimento. 

 
 
Palavras-chave: Ética. Organização e Representação do Conhecimento. Análise 

de Domínio 

TITLE: Ethics, knowledge and power in knowledge organization and 

representation: a mapping from Information Science 

Abstract 
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The Knowledge Organization is a subarea of Information Science that is 
dedicated to the processes of organization and representation of information to 
effectively provide for its recovery. ORC in its social, cultural and political 
dimension is concerned with ethical aspects and that is why research on Brazilian 
production on this thematic domain becomes important. It intends to map the 
national scientific production on ethics in the domain of Knowledge Organization 
and Representation. The research is bibliographic with a qualitative and 
quantitative approach, with methodological support of domain analysis. Data 
collection was carried out by means of a bibliographic survey in three universes: 
Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI), in the Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação and 
in the chapters of the series “Estudos Avançados em Organização do 
Conhecimento” of the International Society for Knowledge Organization (ISKO-
BRASIL). 49 published works were retrieved, indicating that research in the field 
of ethics in the Knowledge Organization is still incipient, considering the reduced 
number of records retrieved in both databases. It is concluded that despite being 
reduced, research in the field is constantly growing and must continue to deepen 
in order to work on improving the field and its instruments aligned with ethical 
aspects in the Knowledge Organization. 

 
 
Keywords: Ethics. Knowledge Organization and Representation. Domain 

Analysis. 
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TÍTULO: As normas de proteção de dados pessoais no processo de 

consolidação do modelo estatal de Governo Aberto 

Resumo 

O Governo Aberto é um modelo de gestão do Estado que, apesar de garantir o 
direito fundamental do acesso à informação, pode, em caso de inobservância 
das normativas de proteção de dados pessoais, restringir o direito fundamental 
da inviolabilidade à intimidade e à vida privada do cidadão. Nesse cenário, é 
imprescindível que haja arcabouço normativo que verse sobre a tutela de dados 
e de informações pessoais com o fito de garantir que a execução do modelo de 
Estado não implique em cerceamento de Direitos e Garantias Fundamentais. O 
presente trabalho objetiva analisar a implementação do modelo de Governo 
Aberto no Brasil sob a ótica da proteção de dados pessoais. O estudo segue o 
modelo de pesquisa qualitativa, caracterizando-se como uma pesquisa de 
fenômenos sociais. A coleta e o tratamento das informações adquiridas 
resultaram em mapeamentos de legislações nacionais e estaduais e de atos 
normativos da Administração Pública. De acordo com os resultados, expecta-se 
do Estado o uso de tecnologias que garantam o sigilo de informações, bem como 
há o reconhecimento da União como ente competente para legislar sobre 
proteção de dados. Por fim, a estrutura de tratamento de dados pessoais definida 
pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) permite que o Governo 
Aberto seja implementado sem cercear Direitos e Garantias Fundamentais. 

 
Palavras-chave: Proteção de Dados Pessoais. Governo Aberto. Direito 

Constitucional. 

TITLE: The rules for the protection of personal data in the process of 

consolidating the state model of Open Government 

Abstract 

The Open Government is a State management model that, despite guaranteeing 
the fundamental right of access to information, may, in the event of non-
compliance with the rules on the protection of personal data, restrict the 
fundamental right of inviolability to privacy. In this scenario, it is essential that 
there is a normative framework that deals with the protection of data and personal 
information in order to ensure that the execution of the State model does not 
imply a restriction of Fundamental Rights and Guarantees. This paper aims to 
analyze the implementation of the Open Government model in Brazil from the 
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perspective of the protection of personal data. The study follows the qualitative 
research model, being characterized as a research of social phenomena. The 
collection and treatment of the acquired information resulted in mapping of 
national and state laws and normative acts of the Public Administration. 
According to the results, the State is expected to use technologies that guarantee 
the confidentiality of information, as well as the recognition of the Union as a 
competent entity to legislate on data protection. Finally, the structure of personal 
data processing defined by the General Personal Data Protection Law (LGPD) 
allows the Open Government to be implemented without restricting Fundamental 
Rights and Guarantees. 
 
Keywords: Protection of Personal Data. Open Government. Constitutional law. 
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TÍTULO: ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL EM SÃO JOÃO DO SABUGI: UMA 

ANALISE A PARTIR DE ESCOLAS E PROFESSORES (AS) 

Resumo 

 

A História Local deve ser cada vez mais valorizada, pois se trata de Histórias de 
pessoas, de regiões, de culturas, que por vezes são esquecidas em meio a 
História dos grandes feitos. Buscou-se analisar o ensino de História Local no 
Município de São João do Sabugi, Rio Grande do Norte. Para tal, buscou-se 
realizar entrevistas a duas professoras de História que atuam em escolas da 
região. Analisou-se, ainda, materiais/documentos utilizados ou produzidos pelos 
professores entrevistados no processo de ensino e aprendizagem. Intencionou-
se investigar as concepções e práticas pedagógicas utilizadas pelas professoras 
a respeito da História local. Destacam-se métodos diferentes de trabalhar em 
sala com História local, de um lado vemos uma metodologia que buscar produzir 
mais conteúdo a partir das aulas, produzindo livretos, cordéis, documentários, e 
de outro lado vemos a utilização de cartilhas ou livretos já prontos. Desse modo, 
nota-se que os materiais didáticos utilizados em sala de aula para levar conteúdo 
aos alunos variam muito de professor para professora, mostrando que não existe 
uma maneira certa ou errada de se lecionar sobre determinado conteúdo, mas 
sim depende dos meios que o professor (a) têm em mãos. 

 
 
Palavras-chave: História Local; Ensino de História; Currículo; Materiais didáticos 

TITLE: TEACHING LOCAL HISTORY IN SÃO JOÃO DO SABUGI-RN: 

ANALYSIS FROM SCHOOLS AND TEACHERS 

Abstract 

 

Local History must be increasingly valued, as they are Stories of people, regions, 
cultures, which are sometimes forgotten in the midst of the History of great deeds. 
We sought to analyze the teaching of Local History in the Municipality of São 
João do Sabugi, Rio Grande do Norte. To this end, we sought to conduct 
interviews with two history teachers who work in schools in the region. We also 
analyzed materials / documents used or produced by the teachers interviewed in 
the teaching and learning process. It was intended to investigate the pedagogical 
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conceptions and practices used by teachers regarding local history. Different 
methods of working in a classroom with local history stand out, on the one hand 
we see a methodology that seeks to produce more content from the classes, 
producing booklets, twine, documentaries, and on the other hand we see the use 
of ready-made booklets or booklets. Thus, it is noted that the teaching materials 
used in the classroom to bring content to students vary widely from teacher to 
teacher, showing that there is no right or wrong way to teach about certain 
content, but rather depends on the means that teacher (a) have in their hands. 

 
 
Keywords: Local History; History teaching; Curriculum; Teaching materials 
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TÍTULO: Poemas políticos de Augusto de Campos da obra Lula livre/ lula livro 

(2018) 

Resumo 

O presente projeto tratou de investigar a interação do fazer artístico do poeta, 
crítico e tradutor Augusto de Campos com o suporte computador – sobretudo na 
produção disponível em sua página do instagram: @poetamenos – e as 
implicações éticas e estéticas de tal incursão. Para tal, valemo-nos da chave 
interpretativa da recusa para analisar os poemas “LULALIVRE” e “SEXTILHA 
FANOMELOGOPAICA em –aica e em –aico”, publicados no livro-manifesto Lula 
livre/Lula livro (2018), organizado por Marcelino Freire e Ademir Assunção. A 
leitura foi realizada no sentido de pontuar a plasmação dos aspectos semânticos 
dos poemas com as suas estruturas sintáticas, em lúdico jogo verbivocovisual, 
operando uma recusa à redução da arte poética ao mero utilitarismo político-
ideológico. 
 
Palavras-chave: Recusa; Augusto de Campos; Verbivocovisual. 

TITLE: Political poems by Augusto de Campos from Lula Livre / Lula Livro (2018) 

Abstract 

This project have investigated the interactions between the artistic labor of the 
poet, critic and translator Augusto de Campos and its computer support - 
especially on the production available in his instagram page: @poetamenos - and 
the ethical and aesthetic implications of such an incursion. To this end, were used 
the interpretive key of the refusal, to analyze the poems “LULALIVRE” and 
“SEXTILHA FANOMELOGOPAICA em –aica e em –aico”, published in the book 
Lula manifesto / Lula Livro (2018), organized by Marcelino Freire and Ademir 
Assunção. The reading was develolped in order to point out the plasmation of the 
semantic aspects of the poems with their syntactic structures, in a playful 
verbivocovisual game, operating a refusal to reduce the poetic art to mere 
political-ideological utilitarianism 
 
Keywords: Refusal; Augusto de Campos; Verbivocovisual. 
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TÍTULO: A concepção de individualidade no debate contemporâneo do Serviço 

Social: estudo histórico-bibliográfico 

Resumo 

Este relatório está vinculado à pesquisa intitulada “Direitos Humanos e Serviço 
Social: crítica ontológica e desafios contemporâneos”, constituindo-se como um 
projeto de produtividade da pesquisadora Silvana Mara de Morais dos Santos, 
financiado pelo CNPq, e que se desenvolve nos espaços do Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Trabalho, Ética e Direitos (GEPTED-UFRN) e Questão Sócio-
ambiental-urbano-rural, Trabalho e Movimentos Sociais e Serviço Social 
(QTEMOSS-UFRN). O plano de trabalho possui como objetivo apreender e 
analisar a concepção de individualidade, e a sua correlação com a diversidade 
humana na produção intelectual contemporânea, dando enfoque nas pesquisas 
realizadas pelo Serviço Social, além de contemplar a relação da individualidade 
com o processo de construção da diversidade. Acerca dos procedimentos 
metodológicos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a 
temática, iniciando-se uma discussão sobre a produção do conhecimento na 
área das Ciências Humanas e Sociais, especialmente o que é forjado no Serviço 
Social. O trabalho é orientado pela perspectiva de apreensão da totalidade, 
situando o objeto da pesquisa no contexto do capitalismo monopolista 
contemporâneo, e que ganhou contornos inéditos e ainda mais perversos diante 
da pandemia do novo Coronavírus – COVID-19, que solapou as múltiplas arenas 
do Brasil e do mundo. 
 
Palavras-chave: Individualidade. Diversidade humana. Serviço Social. 

Totalidade. 

TITLE: THE CONCEPT OF INDIVIDUALITY IN THE CONTEMPORARY SOCIAL 

WORK: A HISTORICAL-BIBLIOGRAPHIC STUDY 

Abstract 

This report is linked to the research entitled “Human Rights and Social Service: 
ontological criticism and contemporary challenges”, constituting itself as a 
productivity project by researcher Silvana Mara de Morais dos Santos, funded by 
CNPq, which is developed in the spaces of the Study and Research Group on 
Work, Ethics and Rights (GEPTED-UFRN) and Socio-environmental-urban-rural, 
Work and Social Movements and Social Work (QTEMOSS-UFRN. The work plan 
aims to apprehend and analyze the concept of individuality, and its correlation 
with human diversity in contemporary intellectual production, focusing on 
research carried out by Social Work, in addition to contemplating the relationship 
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of individuality with the process of construction of diversity. About the 
methodological procedures, a bibliographical and documentary research was 
carried out on the theme, starting a discussion on the production of knowledge in 
the area of Human and Social Sciences, especially what is forged in Social Work. 
The work is guided by the perspective of apprehending the totality, placing the 
object of the research in the context of contemporary monopoly capitalism, and 
which gained unprecedented and even more perverse contours in the face of the 
pandemic of the new Coronavirus - COVID-19, which undermined the multiple 
arenas of Brazil and the world. 
 
Keywords: Individuality. Human diversity. Social Work. Totality. 
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TÍTULO: A INTERAÇÃO PÓS-GRADUANDO-ORIENTADOR NA ESCRITA 

ACADÊMICA: DIFICULDADES E PROCESSOS DE AGENTIVIDADE DO PÓS-

GRADUANDO 

Resumo 

Pouco de fala sobre as variáveis que afetam a interação pós-graduando-
orientador na produção de conhecimento acadêmico-científico. Em razão disso, 
esta pesquisa, de natureza quali-quantitativa, objetiva refletir sobre as 
dificuldades enfrentadas pelos alunos do Programa de Mestrado Profissional em 
Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Brasil (PROFLETRAS) 
na escrita da dissertação e sobre os processos de agentividade por eles 
acionados sob a supervisão de seus orientadores. No campo teórico, a reflexão 
ancora-se nos estudos de letramento acadêmico na pós-graduação e nos 
processos de escrita supervisionada. Geraram-se dados através de formulários 
que punham em discussão estratégias de escrita, estratégias de regulação e 
concepções de escrita dos alunos durante a produção de gêneros acadêmicos. 
A análise dos dados destaca que as estratégias de escrita aderidas pelos pós-
graduandos são o planejamento de texto, a boa fundamentação da produção e 
a revisão atenta ao escrito; que as estratégias de regulação se voltam à disciplina 
e otimização da redação por meio de vários fatores, com ajuda de tutor e 
colegas; e que as suas concepções de escrita consideram o leitor como alvo, a 
organização textual em sequência de repertórios, e a subdivisão do texto 
acadêmico sistematicamente. Assim, o relatório mostra a relevância em analisar 
a relação orientador-orientando na pós-graduação e, nesta, o processo de 
escrita do gênero dissertação. 
 
Palavras-chave: Pós-graduando-orientador. PROFLETRAS. Agentividade. 

Orientação tutora. 

TITLE: THE POSTGRADUATE-ADVISOR INTERACTION IN ACADEMIC 

WRITING: DIFFICULTIES AND PROCESSES OF POSTGRADUATE 

AGENTIVITY 

Abstract 

Little talk about the variables that affect the post-graduate-advisor interaction in 
the production of academic-scientific knowledge. As a result, this qualitative and 
quantitative research aims to reflect on the difficulties faced by students in the 
Professional Master's Program in Letters at the Federal University of Rio Grande 
do Norte/Brazil (PROFLETRAS) in writing the dissertation and on the processes 
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of agentivity triggered by them under the supervision of their advisors. In the 
theoretical field, the reflection is anchored in the studies of academic literacy in 
graduate school and in the supervised writing processes. Data was generated 
through forms that discussed students' writing strategies, regulatory strategies 
and writing conceptions during the production of academic genres. The analysis 
of the data highlights that the writing strategies adhered to by the graduate 
students are the text planning, the good reasoning of the production and the 
attentive review of the writing; that the regulatory strategies focus on discipline 
and optimization of the writing through several factors, with the help of tutor and 
colleagues; and that their conceptions of writing consider the reader as a target, 
the textual organization in sequence of repertoires, and the subdivision of the 
academic text systematically. Thus, the report shows the relevance of analyzing 
the supervisor-supervisee relationship in graduate school and, in this, the writing 
process of the dissertation genre. 
 
Keywords: Postgraduate-advisor. PROFLETRAS. Agentivity. Advisor guidance. 
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TÍTULO: Processo projetual colaborativo multidisciplinar: um caminho para 

edificações autônomas energeticamente para baixas latitudes 

Resumo 

 

Esse trabalho apresenta parte dos resultados desenvolvidos durante o período 
de 2019-2020 do plano de trabalho "Processo projetual colaborativo 
multidisciplinar: um caminho para edificações autônomas energeticamente para 
baixas latitudes", componente do projeto de pesquisa “Edificações autônomas 
energeticamente para baixas latitudes” no LabCon (UFRN), e que auxiliou na 
pesquisa de doutorado “A relação entre projetistas e consultores no processo 
projetual de edifícios, visando o baixo impacto ambiental e o atendimento de 
metas de eficiência energética no contexto brasileiro”. Foram analisadas 
informações obtidas pelo INMETRO, R3E e questionários aplicados, os quais 
estão organizados em: catalogação de etiquetas emitidas; número de 
profissionais capacitados pela Rede de Eficiência Energética e dados coletados 
acerca de profissionais habilitados e capacitados pela R3E. Como resultados, 
tem-se que o número de etiquetas nos últimos anos tem reduzido, juntamente, 
com o número de profissionais. Conclui-se que a disseminação da etiquetagem 
e, consequentemente, da EE tem experimentado uma redução nos últimos anos 
e que nos processos de projeto dos respondentes do questionário, houve a 
interação de profissionais de diversas áreas do conhecimento, corroborando 
para a hipótese levantada pela pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Eficiência Energética. PBE-Edifica. Processo Projetual 

Multidisciplina 

TITLE: Multidisciplinary collaborative design process: a path to energetically 

autonomous buildings for low latitudes 

Abstract 

This paper presents part of the results developed during the 2019-2020 period of 
the work plan "Multidisciplinary collaborative design process: a path for 
autonomous buildings energetically for low latitudes", component of the research 
project "Autonomous buildings energetically for low latitudes" at LabCon (UFRN), 
and who assisted in the doctoral research "The relationship between designers 
and consultants in the building design process, aiming at low environmental 
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impact and meeting energy efficiency goals in the Brazilian context". Information 
obtained by INMETRO, R3E and applied questionnaires were analyzed, which 
are organized in: cataloging of issued labels; number of professionals trained by 
the Energy Efficiency Network and data collected about professionals qualified 
and trained by R3E. As a result, the number of labels in recent years has been 
reduced, along with the number of professionals. It is concluded that the 
dissemination of labeling and, consequently, of EE has experienced a reduction 
in recent years and that in the design processes of the questionnaire 
respondents, there was the interaction of professionals from different areas of 
knowledge, corroborating the hypothesis raised by the research. 
 
Keywords: Energy Efficiency. PBE-Edifica. Multidisciplinary Project Process. 
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TÍTULO: Narrativas Memórias e Itinerários 

Resumo 

Ao caminhar pelos espaços populares somos rapidamente imersos em uma 
imensidão de histórias, por acreditar que devemos ouvir e preservar cada uma 
dessas narrativas nossa pesquisa percorre os cenários urbanos, traçando sua 
pauta na atividade das ruas, nos mercados livres, nas comunidades, nas 
socialidades corriqueiras do cotidiano. Nos utilizamos então dos recursos 
audiovisuais para produção de documentários com cunho etnográfico, com o 
objetivo de recolher e registrar o recorte da vida de invidos e comunidades que 
compõem a cidade, bem como trazer uma devolutiva para essas pessoas, 
proporcionando espaços de inclusão e interlocução. Durante todo este processo 
nos perguntamos ainda de onde vem essas pessoas, o que acontece quando as 
câmeras são desligadas e nós, os estranhos, vamos embora? O que sabemos é 
que suas histórias nos marcaram e que esse patrimônio imaterial será guardado 
com todo cuidado. 
 
Palavras-chave: Antropologia Visual, Audiovisual, Cidade de Natal, Beco da 

Lama 

TITLE: Memory and Itinerary Narratives 

Abstract 

As we walk through popular spaces, we are quickly immersed in an immensity of 
stories, believing that we must listen and maintain each one of these narratives. 
Our research goes through urban scenarios, drawing its agenda in the activity of 
the streets, in free markets, in communities, in common socialities do everyday. 
We then used audiovisual resources to produce documentaries with an 
ethnographic nature, with the aim of collecting and recording the cut-out of the 
lives of the invidious and communities that make up a city, as well as bringing a 
feedback to these people, providing spaces for exclusion and interlocution. 
Throughout this process we still ask ourselves where these people come from, 
what happens when the cameras are turned off and we, the strangers, leave? 
What we do know is that their stories have marked us and that this intangible 
heritage will be carefully guarded. 
 
Keywords: Visual, Audiovisual Anthropology, City of Natal, Beco da Lama 
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TÍTULO: NESTOR LIMA E A INSTITUIÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NO 

BRASIL 

Resumo 

Neste artigo, busca-se analisar as contribuições de Nestor Lima para instituição 
do dia do professor no Brasil. Nestor Lima foi Diretor do Departamento de 
Educação do Estado do Rio Grande do Norte entre 1924 e 1929; .  A partir da 
obra “Um século de ensino primário”, Nestor Lima registrou as discussões e 
organização para celebração do centenário da lei imperial 15 de outubro 1827, 
colocando-se como agente à indicação da data comemorativa. Assim, por meio 
de fontes como o livro “Um século de ensino primário”, jornais, leis e anais de 
congressos em acervos público, digitais e físicos na interface com o método 
indiciário de Ginzburg (1990) e o entendimento de Sirinelli (2003) sobre 
intelectuais e sociabilidades concluímos que Nestor Lima se reconhece como 
sujeito responsável sobre a indicação da data à celebração do dia do professor 
mediante rede de sociabilidades com presidentes de Estados e Diretores de 
Instrução Pública dos Estados do Paraná, Paraíba, Santa Catarina, Rio de 
Janeiro, Sergipe, Bahia e Pernambuco. Foi constatado, que apesar do 
movimento em prol da instituição do dia do professor ter iniciado por volta de 
1923, Nestor Lima foi o único personagem citado em jornais de outros Estados 
brasileiros como intelectual que sugeriu e mobilizou, por meio do seu 
engajamento, a criação do dia 15 de outubro em homenagem ao dia do 
professor. 

 
Palavras-chave: : Dia do professor. Intelectuais. Celebração. História da 

educação. 

TITLE: NESTOR LIMA AND THE INSTITUTION OF THE TEACHER'S DAY IN 

BRAZIL 

Abstract 

In this article, we seek to analyze Nestor Lima's contributions to the institution of 
Teacher's Day in Brazil. Nestor Lima was Director of the Department of Education 
of the State of Rio Grande do Norte between 1924 and 1929; . From the work “A 
century of primary education”, Nestor Lima recorded the discussions and 
organization for the celebration of the centenary of the imperial law October 15, 
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1827, placing himself as an agent to indicate the commemorative date. Thus, 
through sources such as the book “A century of primary education”, newspapers, 
laws and proceedings of congresses in public, digital and physical collections in 
the interface with the Ginzburg (1990) method and Sirinelli's understanding 
(2003) on intellectuals and sociability we conclude that Nestor Lima recognizes 
himself as responsible for the indication of the date for the celebration of the 
teacher's day through a network of sociability with presidents of states and 
directors of public instruction in the states of Paraná, Paraíba, Santa Catarina, 
Rio de Janeiro , Sergipe, Bahia and Pernambuco. It was found that despite the 
movement for the institution of the Teacher's Day started around 1923, Nestor 
Lima was the only character mentioned in newspapers in other Brazilian states 
as an intellectual who suggested and mobilized, through his engagement, the 
creation October 15th in honor of the teacher's day. 

 
Keywords: Teacher's Day. Intellectuals. Celebration. History of education. 
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TÍTULO: Tratamento da Água Produzida: Perspectivas Sobre o Princípio 

Constitucional da Eficiência e o Desenvolvimento Sustentável 

Resumo 

A água produzida normalmente em um poço de petróleo constitui um dos 
maiores desafios da atividade de exploração e produção de petróleo, 
constituindo ainda uma relação de valores desigual na qual a água compõe até 
100% da extração diária de um poço, dependendo da maturidade do 
reservatório. A situação se agrava na medida em que este efluente está 
contaminado com substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde humana. 
Visando minimizar os riscos os órgãos reguladores estabelecem normas sobre 
o tratamento, manuseio e descarte deste efluente. Entretanto, a situação de seca 
vivida em algumas regiões, em especial a Nordeste, particularmente no estado 
do Rio Grande do Norte, grande produtor de petróleo e de água produzida 
onshore, nos levam a questionar se as atuais práticas de tratamento e descarte 
da água produzida são o melhor destino para este efluente que, se tratado da 
maneira correta, pode ser utilizado pela população para o desenvolvimento das 
mais diversas atividades humanas, podendo garantir o bem-estar e o 
desenvolvimento econômico sustentável. 
 
Palavras-chave: Água Produzida. Desenvolvimento Sustentável. Princípio da 

Eficiência. 

TITLE: Produced Water Treatment: Perspectives on the Constitutional Principle 

of Efficiency and Sustainable Development 

Abstract 

The water normally produced in an oil well is one of the greatest challenges of oil 
exploration and production activity, and also constitutes an unequal value ratio in 
which water makes up to 100% of the daily extraction of a well, depending on the 
maturity of the reservoir. The situation is aggravated to the extent that this effluent 
is contaminated with substances harmful to the environment and human health. 
In order to minimize the risks, the regulatory agencies establish rules on the 
treatment, handling and disposal of this effluent. However, the drought situation 
experienced in some regions, especially the Northeast, particularly in the state of 
Rio Grande do Norte, a major producer of oil and water produced onshore, lead 
us to question whether the current practices of treatment and disposal of 
produced water is the best destination for this effluent that, if treated correctly, 
can be used by the population for the development of various human activities, 
and can ensure the welfare and sustainable economic development. 
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Keywords: Produced Water. Sustainable Development. Efficiency Principle. 
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TÍTULO: Representações sociais e Direitos Humanos: o que pensam estudantes 

de escolas privadas? 

Resumo 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de entrevistas com adolescentes de 
escolas particulares do interior do Rio Grande do Norte visando investigar o que 
eles pensam sobre os Direitos Humanos, ou seja, quais as suas Representações 
Sociais. Neste trabalho, a homossexualidade, que é um direito de terceira 
geração, teve destaque. O conteúdo da entrevista foi analisado pelo software 
Iramuteq, que apontou cinco classes diferentes. Essas classes foram 
denominadas como “dimensão afetiva”, “naturalização da homossexualidade”, 
“indiferença”, “Adão e Eva” e “características genéticas”. Por meio dos resultados 
foi possível perceber o quão diversos são ambientes como as escolas, onde as 
Representações Sociais foram encontradas desde uma visão conservadora e 
dogmática até uma mais abrangente e favorável, o que representa um desafio 
no que se refere à universalização dos Direitos Humanos. 
 
Palavras-chave: Representações Sociais. Direitos Humanos. Adolescentes. 

Homossexuais. 

TITLE: Social Representations and Human Rights: What do private school 

students think? 

Abstract 

 

The present study was developed after interviewing teenagers from private 
schools from Rio Grande do Norte’s inner country to investigate what they think 
about Human Rights, in other words, their Social Representations. In this paper, 
the homossexuality, which is a third generation right, was highlighted. The 
interview's content was analyzed by the software Iramuteq, which pointed to five 
different classes. These classes were named as “affective dimension”, 
“homossexuality naturalization”, “indifference”, “Adam and Eve” and “genetical 
features”. Through the results it was possible to realize how diverse environments 
such as schools are, where the Social Representations were found from a 
conservative and dogmatic view to one more comprehensive and favorable, 
which sets a challenge when it comes to the Human Rights universalization. 
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TÍTULO: Vazios urbanos no bairro da Ribeira: Um estudo de identificação e 

categorização. 

Resumo 

Este artigo é resultado de um plano de trabalho que objetiva identificar e 
categorizar os vazios urbanos do bairro da Ribeira, em Natal/RN, sob a exigência 
do cumprimento da função social da propriedade. Entendendo os vazios urbanos 
enquanto imóveis que não cumprem com a função social da propriedade 
(CAVALCANTE, 2019), favorecendo a especulação imobiliária e dificultando o 
acesso ao solo urbano, foram realizados o mapeamento e analise dos vazios 
urbanos do bairro a partir de seus padrões morfológicos e da legislação urbana, 
como contribuição para o debate sobre o tema no processo de revisão do Plano 
Diretor de Natal, em vigor. Foram encontrados no universo de estudo lotes vazios 
de diferentes características morfológicas e submetidos a dinâmicas espaciais 
distintas. Entre terrenos baldios, estacionamentos e edificações de valor 
patrimonial abandonadas, os vazios urbanos identificados se relacionam tanto à 
dinâmica de verticalização em um recorte da Ribeira quanto ao cenário de 
abandono na fração territorial mais antiga do bairro, reconhecida como de valor 
patrimonial. Os dados analisados no âmbito deste plano de trabalho contribuem 
para entender as particularidades desses vazios urbanos e apontar possíveis 
formas de uso e ocupação, de modo que possam cumprir sua função social, 
mediante aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos no plano diretor 
municipal. 
 
Palavras-chave: Vazios urbanos. Função social da propriedade. Áreas Centrais. 

TITLE: Urban voids in the Ribeira neighborhood: Identification and categorization 

studies. 

Abstract 

 

This article is the result of a work plan that aims to identify and categorize the 
urban voids in the Ribeira neighborhood, in Natal / RN, under the requirement of 
fulfilling the social function of the property. Understanding urban voids as 
buildings and private lands that do not fulfill the social function of the property 
(CAVALCANTE, 2019), favoring real estate speculation and hindering access to 
urban land, the mapping and analysis of urban voids in the neighborhood were 
carried out based on their morphological patterns and urban legislation, as a 
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contribution to the debate on the theme in the revision process of the Natal Master 
Plan, undergoing. Empty lots of different morphological characteristics and 
subjected to different spatial dynamics were found in the study universe. Among 
vacant lots, parking lots and abandoned buildings of patrimonial value, the 
identified urban voids are related both to the dynamics of verticalization in a 
section of the Ribeira and to the scenario of abandonment in the oldest territorial 
fraction of the neighborhood, recognized as having patrimonial value. The data 
analyzed in the scope of this work plan contributes to understand the 
particularities of these urban voids and point out possible forms of use and 
occupation, so that they can fulfill their social function, through the application of 
the urban planning instruments provided for in the municipal legislation. 

 
 
Keywords: Urban Voids. Social function of property. Central Areas. 
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TÍTULO: A influência das mídias modernas na adoção e compra de animais com 

enfoque nas animações cinematográficas. 

Resumo 

O presente estudo estabelece sucintamente a influência das mídias do século 
XXI na relação das pessoas com os animais discorrendo desde o início da 
relação do homem com os animais. Ao longo do tempo a sociedade se 
transformou e a necessidade atualmente existente de se ter uma proximidade 
das pessoas com os bichos de estimação se intensificou. No presente relatório 
fala-se sobre a maneira que as animações cinematográficas, aplicativos, 
fotografias e redes sociais podem modificar o senso humano a respeito da causa 
animal e trazer noções de empatia e proximidade com tais seres e de que forma 
as mesmas podem influenciar na adoção e compra de animais. 
 
Palavras-chave: Cinema; Animação; Animais; Modernidade; Adoção. 

TITLE: THE INFLUENCE OF MODERN MEDIA ON THE ADOPTION AND 

PURCHASE OF ANIMALS WITH A FOCUS ON CINEMATOGRAPHIC 

ANIMATIONS. 

Abstract 

 

The present study succinctly agrees, about the influence of the 21st century 
media in the relationship between people and animals, discussing since the 
beginning of the relationship between man and animals. The relationship 
between man and animals, up to the way that a society changes over time and 
currently exists today to be close to people with pets. In this current study, it talks 
about a way that cinematographic animations, applications, photographs and 
social networks can modify the human sense about the animal cause and bring 
notions of empathy and proximity to such beings and in what way, as they can 
lead to adoption and purchase of animals. 

 
 
Keywords: Cinema; Animation; Animals; Modernity; Adoption. 
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TÍTULO: Validação e publicação de planos de aulas ou sequências didáticas 

inovadores em Matemática 

Resumo 

Discussões acerca do uso de Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC) com objetivos pedagógicos têm crescido cada vez mais, 
especialmente ligadas à educação matemática. Surge então a necessidade de 
formar o docente que deseja utilizar esses recursos em suas aulas. A partir disso, 
esta pesquisa buscou inicialmente compreender o entendimento dos professores 
da educação básica a respeito de práticas inovadoras e uso de tecnologias 
digitais em sala de aula. O trabalho foi desenvolvido pela Equipe OBAMA e tem 
o objetivo de formar docentes para o uso de TDICs de forma pedagógica, e 
produção de planos de aula inovadores para serem disponibilizados de forma 
pública e gratuita na Plataforma OBAMA. 
 
Palavras-chave: Educação matemática; planos de aula; inovação 

TITLE: Validation and publication of lesson plans or innovative didactic 

sequences in Mathematics 

Abstract 

 

Discussions about the use of Digital Information and Communication 
Technologies (TDIC) for pedagogical purposes have grown more and more, 
especially linked to mathematical education. Then the need arises to train the 
teacher who wants to use these resources in his classes. Based on this, this 
research initially sought to comprehend the understanding of basic education 
teachers regarding innovative practices and the use of digital technologies in the 
classroom. The work was developed by the OBAMA Team and aims to train 
teachers to use TDICs in a pedagogical way, and to produce innovative lesson 
plans to be made available to the public and free of charge on the OBAMA 
Platform. 

 
 
Keywords: Mathematics learning; lesson plans; innovation 
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TÍTULO: Mapeamento de processo como ferramenta de analise de melhorias. 

Resumo 

O presente plano de trabalho está incluído no projeto de pesquisa Mapeamento 
e análise dos processos de gestão de estoques como proposta para 
racionalização dos recursos públicos: um estudo no RU/UFRN, que tem como 
objetivo geral "Diagnosticar os processos de gestão de estoques do RU, 
buscando identificar oportunidades de melhoria com foco no aumento da 
eficiência e eficácia no uso dos recursos públicos." Além disso o plano de 
trabalho foi instrumento para a operacionalização da pesquisa tendo por objetivo 
realizar o mapeamento dos processos de negócio do restaurante de modo a ter 
a visão da situação presente do orgão e desse modo identificar oportunidades 
de melhoria. Foram feitas visitas in loco para averiguar o andamento dos 
processos em comparação como o manual de operações do RU. A execução do 
plano foi prejudicada devido à reforma para adequações de acessibilidade do 
restaurante e da paralização das atividades devido à pandemia de COVID-19. 
Desse modo além dos resultados quanto ao mapeamento e análise dos 
processos foi produzida uma revisão sistemática no tocante a aplicação dessas 
ferramentas na administração pública. 
 
Palavras-chave: BPM, Gestão de estoques, Administração pública 

TITLE: Process modeling as improvements tool analysis 

Abstract 

The present workplan is included in research project: Modeling and analysis 
inventory management process as a proposal for racionalization of public funds: 
A study at RU/UFRN, that has the main objective " Diagnose RU's inventory 
management processes, seeking to indentify improvements opportunities 
focusing on increasing efficiency and effectiveness in the use of public 
resources." Besides that the workplan was a instrument to operationalize of this 
research with the objective to perform restaurant's business process modeling so 
that would be possible have a wide view of the present situation of the agency 
and indentify improvements opportunities. There were in loco visits to verify 
progress of processs in comparison with RU's operations manual. Plan's 
execution was hampered due to acessibilities adequations and stoppage due to 
COVID-19 pandemic. So besides results of process modeling and analysis a 
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systematic review was made related to application of BPM tools in public 
administration. 
 
Keywords: BPM, Inventory management, Public admininstration 
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TÍTULO: Do conceito de foma-valor à concepção instrumental (moral) de pessoa 

Resumo 

A importância do presente trabalho assenta-se na continuidade das perquirições 
acadêmicas acerca da construção metafísica e moral da pessoalidade do 
nascituro, tendo por mote, doravante, o conceito de “instrumental” de pessoa 
desenvolvido pelo estudioso brasileiro Lima Jr.. Nessa senda, o conceito 
instrumental (moral) de pessoa na edificação do status moral do nascituro 
representa espaço de estudo e debate da integração conformativa entre Direito 
e Ética, não se descurando, logicamente, da Cultura humana enquanto capaz de 
pensar os preceitos metalinguísticos dessas duas instâncias. Coloca-se muito 
presente na vida das pessoas uma vez que e direciona às questões sobre a vida 
e a morte das pessoas, mormente em seus momentos de maior expressão e 
comoção social, o começo e o fim. Direciona seus esforços, como se vê, à Ética 
da vida, buscando construir ideias acerca da importância de conhecer as 
instâncias integrativas materiais e morais que conformam a rica e complexa 
experiência que é viver como um agente moral. O projeto de Lima Jr. entalha-
se, pois, sobre as bases complexas da constituição biológica e metafísica do 
nascituro, propondo um conceito que protege o tempo todo a formação da 
pessoalidade do concepto sem se descurar da liberdade de escolha feminina. 
 
Palavras-chave: Pessoalidade. Nascituro. Conceito Instrumental. Lima Jr. 

TITLE: FROM CONCEPT OF FORM-VALUE AND INSTRUMENTAL (MORAL) 

CONCEPTION OF PERSON 

Abstract 

The importance of the present work is based on the continuity of academic 
investigations about the metaphysical and moral construction of the unborn's 
personality, having as its motto, henceforth, the concept of “instrumental” of a 
person developed by the Brazilian scholar Lima Jr. instrumental (moral) concept 
of person in the construction of the moral status of the unborn child represents a 
space for study and debate on the conformative integration between Law and 
Ethics, not logically neglecting Human Culture as capable of thinking the 
metalinguistic precepts of these two instances. It is very present in people's lives 
since it addresses questions about people's lives and deaths, especially in their 
moments of greatest expression and social commotion, the beginning and the 
end. It directs its efforts, as it turns out, to the Ethics of life, seeking to build ideas 
about the importance of knowing the integrative material and moral instances that 
make up the rich and complex experience that is living as a moral agent. Lima 
Jr.'s project, therefore, is carved on the complex bases of the biological and 
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metaphysical constitution of the unborn child, proposing a concept that protects 
the concept of the conception's personality at all times without neglecting the 
freedom of female choice. 
 
Keywords: Personality. Unborn. Instrumental Concept. Lima Jr. 
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TÍTULO: Clero Regular nas Capitanias do Norte: direitos, sesmarias e conflitos 

de terra (1650-1750) 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal iniciar o estudo e análise da 
atuação e ocupação territorial das ordens religiosas nas Capitanias do Norte no 
tocante aos aspectos jurídicos relativos à propriedade e à posse da terra. 
Pretende também compreender como e por quais razões os membros destas 
ordens obtinham cabedal e problematizar a função realmente “missionária” 
desses aldeamentos, percebendo-se a grande obtenção de patrimônio que a 
colonização rendeu a algumas destas ordens. Orienta-se pelo fato de que 
algumas destas ordens religiosas apresentaram atuações pequenas no esforço 
de catequização dos índios no período colonial, e mesmo assim prosperaram. 
Almeja-se compreender as motivações dos conflitos pela posse da terra, assim 
como entender quais mecanismos jurídicos asseguravam a posse dos religiosos 
nestes territórios e contribuir para o estudo do acesso à terra no tocante ao clero 
regular. É interesse também desta pesquisa, por meio do cruzamento de fontes, 
traçar perfis dos missionários das capitanias. 

 
 
Palavras-chave: Conflitos de terra; Sesmarias; Ordens religiosas; Capitanias do 

Norte 

TITLE: Regular clergy in the Northern Capitanias: rights, sesmaries and earth 

conflicts (1650-1750) 

Abstract 

 

The presente work has as main objective to initiate the study and analysis of the 
performance and territorial occupation of religious orders in the Northern 
Captaincies regarding the legal aspects related to land ownership and 
possession. It also intends to understand how and for what reasons the members 
of these orders obtained leather and to problematize the really “missionary” 
function of these settlements, realizing the great obtaining of patrimony that 
colonization yielded to some of these orders. Guided by the fact that some of 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2501 

 

these religious orders had small actions in the effort to catechize the Indians in 
the colonial period, and even so they prospered. It aims to understand the 
motivations of conflicts over land tenure, as well as to understand what legal 
mechanisms ensured the tenure of religious in these territories and to contribute 
to the study of access to land with regard to regular clergy. It is also an interest 
of this research, through the crossing of sources, to draw profiles of the 
missionaries of the captaincies. 

 
 
Keywords: Land conflicts; Sesmarias; Religious orders; Northern captaincies 
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TÍTULO: Alimentação e divulgação de um banco de dados e informações acerca 

da análise da evolução urbana de Natal e contribuições para revisão do Plano 

Diretor de Natal 

Resumo 

A presente pesquisa trata da análise morfológica da evolução urbana de Natal, 
construindo uma base de dados acerca de informações que contribuam para 
compreensão da configuração urbana do município. O trabalho apresenta as 
produções realizadas que se voltaram a contribuir com a revisão Plano Diretor 
de Natal sob um olhar da análise morfológica dos impactos resultantes de 
propostas para o ordenamento urbano do município. 
 
Palavras-chave: Análise urbana, morfologia urbana, banco de dados, Plano 

Diretor. 

TITLE: Feeding and dissemination of a database and information on the analysis 

of the urban evolution of Natal and contributions to the revision of the Natal Plano 

Diretor. 

Abstract 

This research deals with the morphological analysis of the urban evolution of 
Natal, building a database on information that contributes to the understanding of 
the urban configuration of the city. This work presents productions that aimed at 
contributing with the revision of the Natal’s Master Plan, through a morphological 
analysis of the proposal’s impacts for the urban planning of the city. 
 
Keywords: Urban analysis, urban morphology, database, Plano Diretor. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2503 

 

CÓDIGO: HS1182 

AUTOR: DANTE DE LIMA FERNANDES 

ORIENTADOR: SULEMI FABIANO CAMPOS 

 

 

TÍTULO: DESAFIOS E MEDOS NO ESPAÇO ACADÊMICO: A 

RESPONSABILIDADE DOS DISCENTES EM DIÁLOGO COM A PALAVRA DO 

OUTRO 

Resumo 

O trabalho tem como objetivo analisar as produções parafrásticas encontradas 
em trabalhos de conclusão de curso e de mestrado. O diálogo com a palavra do 
outro para produção de novos conhecimentos é a base da escrita acadêmica, 
mas o estudo observa que, no processo de interpretação e reelaboração do 
raciocínio presente nos textos-base pelos concluintes, ocorrem distorções 
quanto ao encadeamento das ideias fundamentadas nas respectivas referências 
utilizadas. Nesta perspectiva, é feita uma análise das citações indiretas 
produzidas pelos estudantes, a partir da comparação entre os textos originais e 
as paráfrases realizadas através deles. O corpus do trabalho é composto, 
portanto, por trechos de dois trabalhos de conclusão de curso que apresentam 
paráfrases, bem como seus respectivos textos-fonte. Respaldando-se nas obras 
de Fuchs (1986) e Campos (2014), o estudo busca apontar a existência de 
equívocos interpretativos, distorções, ou até mesmo plágio na escrita realizada 
pelos acadêmicos. 
 
Palavras-chave: Análise. Escrita. Paráfrase. 

TITLE: CHALLENGES AND FEARS IN THE ACADEMIC SPACE: THE 

RESPONSIBILITY OF DISCENTS IN DIALOGUE WITH THE WORD OF THE 

OTHER 

Abstract 

The aim of this work is to analyze the paraphrastic productions found in 
conclusion of course and master's works. The dialogue with the word of the other 
for the production of new knowledge is the basis of academic writing, but the 
study observes that, in the process of interpretation and reworking of the 
reasoning present in the basic texts by the concluding, distortions occur in the 
linking of the ideas based on the respective references used. In this perspective, 
an analysis is made of the indirect quotations produced by the students, from the 
comparison between the original texts and the paraphrases made through them. 
The corpus of the work is composed, therefore, of excerpts from two course 
completion papers that contain paraphrases, as well as their respective source 
texts. Supporting the works of Fuchs (1986) and Campos (2014), the study seeks 
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to point out the existence of interpretative mistakes, distortions, or even 
plagiarism in the writing performed by academics. 
 
Keywords: Analysis. Writting. Paraphrase. 
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TÍTULO: “Tradução e Gênero: duas leituras de ‘The Handmaid’s Tale’ de 

Margaret Atwood”. 

Resumo 

O presente artigo se posiciona entre as pesquisas recentes que se voltam a 
investigar como o texto literário se propaga através do tempo e de culturas, 
fundamentadas nos Estudos da Tradução (ET). Em vista disso, aqui faz-se a 
união entre os Estudos da Tradução e a Crítica Literária feminista, na intenção 
de examinar como se deu a manipulação de excertos do texto-fonte pelas 
tradutoras na recriação do discurso presente no texto-fonte para os textos 
traduzidos. Diante desse paradigma, a pesquisa resultou em análise descritiva e 
comparativa sobre a obra The Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood, e duas 
publicações brasileiras do texto, em tradução de Márcia Serra (Marco Zero, 
1987) e Ana Deiró (Rocco, 2017), a fim de identificar como as traduções podem 
apontar diferentes leituras dos mesmos trechos analisados no texto. 
 
Palavras-chave: Estudos da Tradução. Crítica Literária Feminista. Margaret 

Atwood. 

TITLE: Translations and Gender: two readings of The Handmaid's Tale by 

Margaret Atwood 

Abstract 

This article is a part of the recent studies that investigate how novels travel 
between languages and cultures through literary translation, motivated by the 
Translation Studies. As a result, the research links the Translation Studies to 
Feminist Literary Criticism and aims to examine how the translators manipulate 
the source-text and recreate some excerpts in the translated texts. In this view, 
the study approaches the subject with a descriptive and comparative analysis 
between The Handmaid’s Tale (1985) and two translations to Brazilian 
Portuguese, by Márcia Serra (Marco Zero, 1987) and Ana Deiró (Rocco, 2017) 
to identify how the translations produce different readings on the same excerpts 
of the source-text. 
 
Keywords: Translation Studies. Feminist Literary Criticism. Margaret Atwood. 
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TÍTULO: Apego ao lugar: Explorando os vínculos emocionais dos graduandos 

da FACISA/UFRN à cidade de Santa Cruz/RN 

Resumo 

 

Anualmente, milhares de estudantes deslocam-se pelo Brasil, saindo de suas 
cidades de origem para cursar o ensino superior em outro lugar. Essa mudança 
de cidade impacta os vínculos sociais existentes e traz consigo outros desafios 
que podem exceder as capacidades de enfrentamento dos estudantes, 
prejudicando a saúde mental. Esta pesquisa investigou o apego ao lugar como 
um indicador de saúde mental, isto é, os vínculos emocionais dos estudantes da 
FACISA/UFRN com a cidade de Santa Cruz/RN, onde a instituição se localiza. 
Relata-se, ainda, sobre o processo de construção da escala para medir o apego. 
O presente estudo, realizado com 118 graduandos, é um recorte de um projeto 
de pesquisa maior. Os dados servem de linha de base para acompanhar 
semestralmente a saúde mental dos estudantes por um período de dois anos. A 
coleta foi feita presencialmente por meio de questionários antes da pandemia de 
COVID-19. Evidenciou-se que os participantes sentem-se moderadamente 
ligados emocionalmente à cidade, mesmo antes do final do primeiro ano de 
curso, e que esse sentimento não difere entre os quatro cursos da FACISA. 

 
 
Palavras-chave: Apego ao lugar. Forças psicológicas. Graduação. Saúde 

Mental. 

TITLE: Place attachment: Exploring the emotional bonds of FACISA/UFRN 

graduates to the city of Santa Cruz/RN 

Abstract 

 

Every year, thousands of students migrate around Brazil, leaving their home cities 
to attend higher education elsewhere. This change of city impacts on existing 
social bonds and brings with it other challenges that may exceed the students' 
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coping capacities, damaging their mental health. This research investigated the 
place attachment as an indicator of mental health, that is, the emotional bonds of 
FACISA/UFRN students with the city of Santa Cruz/RN, where the institution is 
located. It also reports on the process of building the scale to measure place 
attachment. This study, carried out with 118 students, is a cut-out of a larger 
research project. The data serve as a baseline to monitor the students' mental 
health for a period of two years. The data were collected in person through 
questionnaires prior to the COVID-19 pandemic. It was evident that the 
participants feel a moderate emotional attachment to the city even before the end 
of the first year of the course and that this feeling does not differ between the four 
FACISA courses. 

 
 
Keywords: Place Attachment. Psychological forces. Undergraduate. Mental 

health. 
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TÍTULO: Produção científica sobre a categoria “precariado” no Brasil 

Resumo 

O debate sobre a categoria “precariado” é recente e tem apontado divergências 
entre seus autores mais expressivos. Esse desacordo se deve, em parte, em 
razão das especificidades manifestas pelas periferias capitalistas, as quais 
enfrentam uma dinâmica socioeconômica distinta daquela verificada em países 
centrais para o sistema. Nesse sentido, este estudo aponta alguns elementos 
das discussões propostas por Ruy Braga e Guy Standing, para então analisar 
como as Ciências Humanas e Sociais têm produzido sobre a questão do 
precariado no Brasil. A fim de atingir esse objetivo, recorreu-se às bases de 
dados DOAJ, LILACS, SciELO e Scopus. Utilizou-se a plataforma Lattes para 
obter informações sobre as pesquisadoras/es encontradas/os e a plataforma 
Sucupira/CAPES para verificação do Qualis dos periódicos analisados. Visitou-
se ainda as linhas editoriais das revistas na busca por suas respectivas áreas de 
concentração. Como conclusão, verificou-se uma produção pulverizada entre os 
diversos autores, não havendo consolidação do debate no país. Os estudos 
estão centralizados em universidades do sudeste e a Psicologia revelou-se 
ausente nesse campo de discussão. 
 
Palavras-chave: Precariado. Capitalismo Periférico. Trabalho. Precarização 

Social. 

TITLE: Scientific production on the “precariat” category in Brazil 

Abstract 

The debate on the "precariat" category is recent and has pointed out divergences 
among its most expressive authors. This disagreement is due, in part, to the 
specificities manifested by the capitalist peripheries, which face a socioeconomic 
dynamic different from the one verified in countries central to the system. In this 
sense, this study points out some elements of the discussions proposed by Ruy 
Braga and Guy Standing, to investigate how Social and Human Sciences and 
related areas have produced the question of the precariat in Brazil. In order to 
achieve this objective, the DOAJ, LILACS, SciELO and Scopus databases were 
used. The Lattes platform was used to obtain information about the researchers 
found and the Sucupira/CAPES platform was used to verify the Qualis of the 
journals analyzed. We also visited the editorial lines of the journals in search for 
their respective areas of concentration. As a conclusion, there was a pulverized 
production among the several authors, and there was no consolidation of the 
debate in the country. The studies are centered in southeastern universities and 
Psychology proved to be absent in this field of discussion. 
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Keywords: Precariat. Peripherical Capitalism. Work. Social Precarization. 
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TÍTULO: Os sertões e a Jurema: Personagens sertanejas nos Pontos Cantados 

da Jurema Sagrada 

Resumo 

 

De origem indígena, tendo como princípio fundamental o uso da fumaça como 
elemento de cura, como anota Luiz Assunção em “O reino dos Mestres”, a 
Jurema se coloca, para nós, como um pilar de compreensão dos sertões. Tendo 
como fonte uma seleção de Pontos Cantados de Mestre Zé Pelintra e Mestre 
Pilão Deitado, juntamente com uma discussão bibliográfica a partir das obras 
clássicas “O Reino dos Mestres”, de Luiz Assunção, “Meleagro” de Câmara 
Cascudo e “A Sombra da Jurema Encantada” de Sandro Guimarães Salles nos 
empreitamos aqui a compreender a Jurema como uma manifestação dos sertões 
brasileiros, mais especificamente nordestinos. Buscamos erguer uma discussão 
de ser a Jurema ou não uma construção tipicamente do sertão nordestino, 
levando em consideração suas bases de origem em Alhandra/PB, percebendo 
os símbolos e personagens que aparecem em pontos cantados. 

 
 
Palavras-chave: Etnografia. Jurema. Pontos-Cantados. Sertões. 

TITLE: The backlands and the Jurema: Country characters in the Sung Points of 

the Holy Jurema 

Abstract 

Of indigenous origin, having as a fundamental principle the use of smoke as an 
element of healing, as noted by Luiz Assunção in “The kingdom of the Masters”, 
Jurema places itself, for us, as a pillar of understanding the sertões. Based on a 
selection of Sung Points by Mestre Zé Pelintra and Mestre Pilão Deitado, together 
with a bibliographical discussion based on the classic works “O Reino dos 
Mestres”, by Luiz Assunção, “Meleagro” by Câmara Cascudo and “A Sombra da 
Jurema Enchanted ”by Sandro Guimarães Salles we undertake here to 
understand Jurema as a manifestation of the Brazilian hinterlands, more 
specifically northeastern. We seek to raise a discussion of whether or not Jurema 
is a typical construction of the northeastern hinterland, taking into account its 
bases of origin in Alhandra / PB, perceiving the symbols and characters that 
appear in sung points. 
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TÍTULO: Vazios urbanos em Capim Macio: Espacialização, Classificação e 

Compreensão. 

Resumo 

Os vazios urbanos surgem como consequência da produção capitalista do 
espaço urbano, sendo partes da malha urbana consolidada das grandes cidades 
que estão sem uso, e, portanto não cumprem a função social da propriedade. 
Esse plano faz parte de uma pesquisa que tem como objetivo identificar, 
categorizar e compreender os vazios urbanos de Natal, mais especificamente no 
bairro de Capim Macio, tomando como base a legislação urbana municipal. A 
relevância desse tema é ainda maior devido ao processo de revisão do Plano 
Diretor de Natal que está em andamento. Dessa forma, têm-se dentre os objetivo 
contribuir para a revisão do PDN com dados atualizados sobre os vazios 
urbanos, e estudar a aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos que já existem, 
pensando também em visualizar novos instrumentos que se adequem melhor às 
características dos vazios urbanos estudados, se assim for necessário. Todos 
os esforços são motivados pela possibilidade dos vazios urbanos representarem 
mudança positiva na cidade, podendo ser uma ferramenta para a construção de 
um espaço urbano mais democrático, através da utilização dos instrumentos 
certos. 
 
Palavras-chave: Vazios urbanos. Função social da propriedade. 

TITLE: Urban voids in Capim Macio: Spatialization, Classification and 

Understanding. 

Abstract 

Urban voids arise as a consequence of the capitalist production of urban space, 
being a part of the consolidated urban fabric of large cities that are unused, and 
therefore do not fulfill the social function of property. This research arises with the 
objective of identifying, categorizing and understanding the urban voids of Natal, 
more specifically in the Capim Macio neighborhood, based on the municipal 
urban legislation. The relevance of this theme is even greater due to the process 
of revising the Natal Master Plan that is underway. Thus, the objective is to 
contribute to the revision of the Natal Master Plan with updated data on urban 
voids, and to study the applicability of existing urban instruments, also thinking 
about visualizing new instruments that are better suited to the characteristics of 
the studied urban voids, if necessary. All efforts are motivated by the possibility 
that the urban voids represent positive change in the city, and can be a tool for 
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the construction of a more democratic urban space, through the use of the right 
instruments. 
 
Keywords: Urban voids. Social function of property. 
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TÍTULO: Compartimentação Geomorfológica da Planície do Rio Potengi - RN 

Resumo 

 

Para compreender os processos responsáveis pela formação do relevo é 
necessário correlacionar fatores endógenos e exógenos que atuam no 
modelado, dentro desse contexto o mapeamento geomorfológico atua como uma 
ferramenta essencial. Com o avanço da tecnologia no sensoriamento remoto e 
cartografia auxiliam de forma impar o mapeamento. Neste trabalho propomos a 
delimitação da planície da Bacia do Rio Potengi- RN utilizando imagens SRTM 
e Sentinel -2, como também dados geológicos e geomorfológicos, em ambiente 
de SIG (Arcgis 10.5) compartimentação da planície que abrange os municípios 
de Natal-RN, Macaíba-RN e São Gonçalo do Amarante- RN. Dentro do perímetro 
da planície ocorre ocupações antrópicas de forma desordenada, e diante das 
condições naturais do terreno pode acarretar riscos para a população residente. 

 
 
Palavras-chave: Geomorfologia, mapeamento e planície 

TITLE: Geomorphological Compartmentation of the Potengi River Plain - RN 

Abstract 

 

To understand the processes responsible for the formation of the relief it is 
necessary to correlate endogenous and exogenous factors that act in the 
modeled, within this context the geomorphological mapping acts as an essential 
tool. With the advancement of technology in remote sensing and cartography, 
they assist the mapping in an odd way. In this work we propose the delimitation 
of the Potengi River Basin plain using SRTM and Sentinel -2 images, as well as 
geological and geomorphological data, in a GIS environment (Arcgis 10.5) 
compartmentalization of the plain that covers the municipalities of Natal-RN, 
Macaíba -RN and São Gonçalo do Amarante- RN. Within the perimeter of the 
plain, anthropic occupations occur in a disorganized manner, and given the 
natural conditions of the land, it may pose risks to the population 

 
 
Keywords: Geomorphology, mapping and plain 
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TÍTULO: Clássico da periferia: Jovens, música erudita e resiliência na zona oeste 

de Natal/RN 

Resumo 

Na continuidade de pesquisas anteriormente realizadas compreendemos que 
projetos centrados na cultura, seja através da música, dança, desenho, poesia 
ou qualquer tipo de arte, oferecem ao jovem o sentimento de inventividade na 
periferia e enseja novas jornadas de vida que se afastam da vida criminal e da 
violência(Bezerra, 2019). Bezerra (2009; 2019), Feijó (2012) e Ferreira(2013) 
entre outros, argumentam que os projetos sociais podem ser vistos como 
espaços onde é possível fornecer subsídios para o desenvolvimento de atitudes 
de confrontação coletiva, uma vez que a trajetória de participação nesses 
dispositivos pode gerar experiências e sentimentos de abertura nos sujeitos. 
Sendo assim, pesquisa foi realizada através da analise de entrevistas com 
jovens participantes desses projetos de uma ONG na zona oeste de natal. Os 
jovens relataram que recebem suporte da atividade artística que estavam 
desenvolvendo e dos professores das mesmas, para superar situações difíceis 
que surgiam na escola, no emprego, na família e outros. E Também que as 
atividades permitiam que portas se abrissem devido ao desenvolvimento e o 
suporte que recebem, contribuindo para o seu bem estar psicológico e 
desenvolvimento pessoal. Portanto, o ambiente propiciado pelos projetos sociais 
torna-se diante do recorte, um local capaz de estimular, tanto a nível individual 
quanto grupal, os participantes a desenvolver a sua autoestima, positividade e 
confiança em si. 
 
Palavras-chave: Jovens,projetos sociais,resiliência 

TITLE: Periphery Classic: Young people, classical music and resilience in west 

zone of Natal/RN 

Abstract 

In the continuity of previous research, we understand that projects centered on 
culture, whether through music, dance, drawing, poetry or any type of art, offer 
young people the feeling of inventiveness in the periphery and allow for new 
journeys of life that move away from criminal life. and violence (Bezerra, 2019). 
Bezerra (2009; 2019), Feijó (2012) and Ferreira (2013) among others, argue that 
social projects can be seen as spaces where it is possible to provide subsidies 
for the development of collective confrontation attitudes, once the trajectory of 
participation in these devices it can generate experiences and feelings of 
openness in the subjects. Therefore, research was carried out through the 
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analysis of interviews with young people participating in these projects of an NGO 
in the west of Natal. Young people reported that they receive support from the 
artistic activity they were developing and from their teachers, to overcome difficult 
situations that arose at school, at work, in the family and others. And also that the 
activities allowed doors to open due to the development and support they receive, 
contributing to their psychological well-being and personal development. 
Therefore, the environment provided by social projects becomes, before the 
cutout, a place capable of stimulating, both individually and in group, the 
participants to develop their self-esteem, positivity and confidence in themselves. 
 
Keywords: youth, resilience and social projects 
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TÍTULO: MAHKU: arte como agência 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo corroborar com narrativas não hegemônicas na 
área de artes visuais e promover a disseminação de informações de qualidade 
produzidas na academia para o público geral por meio da criação de um site. 
Este site visa difundir arte de artistas indígenas, mulheres, negros e LGBTQIA+. 
A proposta é que o site seja alimentado continuamente e que o projeto possa ter 
prosseguimento para continuar ampliando os conteúdos de cada uma dessas 
temáticas. Neste primeiro ano de projeto a pesquisa se voltou para arte indígena 
brasileira, mais especificamente para o coletivo de artistas Huni Kuin, chamado 
MAHKU. Analisamos quatro obras desse coletivo ancorados teoricamente em 
Els Lagrou e Alfred Gell. O presente trabalho não tem como mote produzir uma 
pesquisa etnográfica apartada do que consideramos arte no ocidente. O estudo 
analisa as obras do coletivo MAHKU compreendendo suas especificidades, 
como deveríamos fazer com qualquer outro coletivo ou artista individual 
existente no País. Ou seja, analisamos as obras a partir dos elementos que 
constituem as imagens e com o auxílio de informações disponibilizadas pelo 
próprio coletivo. Desse modo, consideramos o contexto dando visibilidade a 
artistas que não fazem parte dos grandes centros e que não são representados 
nas instituições consagradas e galerias de arte do País. 

 
Palavras-chave: Artes Visuais. Gell. Lagrou. Arte Indígena. MAHKU. 

TITLE: MAHKU: art as agency 

Abstract 

This study aims to corroborate with non-hegemonic narratives in the field of visual 
arts and promote the dissemination of qualified informations for the general public 
through a website. This site aims to spread the art of indigenous artists, even as 
women, black people and LGBTQIA+. The purpose is to feed the website 
continuously and the project to be able to continue to expand the content of each 
of these themes. In this first year of project, the research turned to Brazilian 
indigenous art, more specifically to the collective of artists Huni Kuin, called 
MAHKU. We analyzed four works by this collective, theoretically anchored in Els 
Lagrou and Alfred Gell. This work does not aim to produce an ethnographic 
research apart from what we consider as art in the West. The study analyzes the 
works of the collective MAHKU, understanding your specificities, as we should 
do with any other collective or individual brazillian artistis. So, we analyze the 
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works from the elements that are part of the images and with the help of online 
information available by the collective itself. In this way, we consider the context 
giving visibility to artists who are not part of the big centers and who are not 
represented in the country's established institutions and art galleries. 
 
Keywords: Visual Arts. Gell. Lagrou. Indigenous Art. MAHKU. 
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TÍTULO: Parametrização e simulação computacional integrados por meio do 

Grasshopper para análises de desempenho térmico, energético e luminoso 

Resumo 

As simulações computacionais paramétricas aplicadas à arquitetura vem sendo 
cada vez mais utilizadas em pesquisas nacionais (FELIPPE et al., 2015) e 
internacionais (SUYOTO, INDRAPRASTHA, PURBO, 2015; SAMUELSON, 
2016) para investigação do impacto das decisões de projeto (SUYOTO, 
INDRAPRASTHA, PURBO, 2015) no desempenho termo-energético (FELIPPE 
et al., 2015), luminoso (FONSECA, PEREIRA, 2014). A pesquisa do LABCON 
(UFRN) consistiu no estudo de viabilidade de ferramentas computacionais para 
a avaliação de desempenho luminoso e térmico, visando a geração de resultados 
mais fidedignos e confiáveis. Os programas utilizados para as análises foram: 
Rhinoceros (MCNELL, ASSOCIATES, EULA, 2012), plug-in Glare Analysis 
(WIENOLD, 2018) presente na plataforma do Grasshopper (RUTTEN, 2015) 
para estudos de conforto luminoso; Photosphere (WARD, 1985), HDRscope 
(KUMARAGURUBARAN, INANICI, 2012) e WxFalseColor (BLEICHER, 2015) 
para elaboração, calibração e análise de imagens em High Dynamic Range 
(HDR); EnergyPlus (DOE, 2012), para avaliação de desempenho térmico. Os 
resultados alcançados, na área de iluminação natural, foram analisados por meio 
de planilhas eletrônicas, com elaboração e formatação de gráficos, com 
linguagem gráfica simplificada e inteligível para avaliação do desempenho 
luminoso e ofuscamento de cada ambiente. 
 

 
Palavras-chave: Simulações Computacionais, conforto ambiental, desempenho 

luminoso. 

TITLE: Parameterization and computer simulation integrated through 

Grasshopper for analysis of thermal, energetic and luminous performance. 

Abstract 

Parametric computer simulations applied to architecture are increasingly used in 
national (FELIPPE et al., 2015) and international (SUYOTO, INDRAPRASTHA, 
PURBO, 2015; SAMUELSON, project 2016) research to investigate the impact 
of (SUYOTO, INDRAPRASTHA's decisions, PURBO, 2015) in thermo-energetic 
performance (FELIPPE et al., 2015), luminous (FONSECA, PEREIRA, 2014). 
The research of LABCON (UFRN) consisted of the feasibility study of 
computational tools to evaluate luminous and thermal performance, 
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characterized by the generation of more reliable and known results. The 
programs used for the analyzes were: Rhinoceros (MCNELL, ASSOCIATES, 
EULA, 2012), plug-in Glare Analysis (WIENOLD, 2018) present on the 
Grasshopper platform (RUTTEN, 2015) for studies of luminous comfort; 
Photosphere (WARD, 1985), HDRscope (KUMARAGURUBARAN, INANICI, 
2012) and WxFalseColor (BLEICHER, 2015) for elaboration, calibration, and 
analysis of images in High Dynamic Range (HDR); EnergyPlus (DOE, 2012), for 
evaluating thermal performance. The results achieved in daylighting were 
prevented using electronic spreadsheets, with preparation and formatting of 
graphs, with simplified and intelligible graphical language to assess each 
environment's luminous performance and glare. 
 
Keywords: Computacional simulations, environmental comfort, daylight 

performance 
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TÍTULO: DRAG QUEEN, CORPO HUMANO QUE ALÉM DE VIVER, CRIA, 

PRODUZ E EDUCA. 

Resumo 

O objetivo dessa pesquisa é apresentar e desmistificar o paradigma social que 
categoriza corpos LGBTQIA+ que muitas vezes ocupam espaços sociais 
estigmatizados e marginalizados. Relacionando e expondo novos horizontes e 
recortes possíveis a realidade desse grupo. Em especial usaremos a vivência de 
uma Drag Queen brasileira para melhor ilustrar esses tópicos. 
 
Palavras-chave: Bianca DellaFancy. Drag Queen. Estigma Social. LGBT. 

TITLE: DRAG QUEEN, HUMAN BODY THAT BEYOND LIVING, CREATES, 

PRODUCES AND EDUCATES. 

Abstract 

 

The aim of this research is to present and demystify the social paradigm that 
categorizes LGBTQIA+ bodies that often occupy stigmatized and marginalized 
social spaces. Relating and exposing new possible horizons and aspects to the 
reality of this group. In particular, we’re going to use the experience of a Brazilian 
Drag Queen to better illustrate these topics. 

 
 
Keywords: Bianca DellaFancy. Drag Queen. LGBT. Social Stigma. 
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TÍTULO: Trabalho decente e gênero no mundo e Brasil: ênfase sobre o setor de 

saúde 

Resumo 

Este estudo analisa o tema ‘Trabalho Decente e gênero em sistemas produtivos 
estratégicos para o desenvolvimento’, com ênfase sobre o setor de saúde. Parte-
se do pressuposto de que o trabalho decente e a igualdade de gênero são 
indispensáveis ao desenvolvimento. A metodologia ressalta a importância da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) na definição de cláusulas relativas 
ao trabalho e gênero no mundo e Brasil, assim como os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS/Nações Unidas). Também são abordados 
desdobramentos econômicos e sociais resultantes da crise sanitária da COVID-
19, sobre o mundo do trabalho, assim como são realizadas análises quali-
quantitativas que exploram características do mercado de trabalho geral e de 
saúde no Brasil. Dentre as conclusões confirma-se a desigualdade de gênero 
em geral e no setor de saúde em particular e uma divisão do trabalho na saúde 
onde as atividades do cuidar, predominantemente ocupadas por mulheres, são 
menos valorizadas. 
 
Palavras-chave: Gênero. Trabalho Decente. Setor de saúde. 

TITLE: Decent work and gender in the world and Brazil: emphasis on the health 

sector 

Abstract 

 

This study analyzes the topic ‘Decent Work and gender in strategic production 
systems for development’, with an emphasis on the health sector. It is assumed 
that decent work and gender equality are indispensable for development. The 
methodology highlights the importance of the International Labor Organization 
(ILO) in defining clauses related to work and gender in the world and Brazil, as 
well as the Sustainable Development Goals (SDG / United Nations). Economic 
and social developments resulting from the health crisis of COVID-19 on the 
world of work are also addressed, as well as qualitative and quantitative analyzes 
that explore characteristics of the general labor and health market in Brazil. 
Among the conclusions, it is confirmed the gender inequality in general and in the 
health sector in particular and a division of labor in health where care activities, 
predominantly occupied by women, are less valued. 
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Keywords: Genre. Decent Work. Health sector 
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TÍTULO: Itinerários de pessoas que cuidam de crianças dentro e fora da 

universidade 

Resumo 

O projeto denominado "Itinerários de mulheres-mães e pessoas que cuidam 
crianças dentro e fora da universidade: o acesso a direitos desde um olhar 
interseccional" pretendeu acompanhar itinerários de mulheres-mães e outras 
pessoas que cuidam de crianças dentro e fora do contexto universitário, 
dispendendo atenção para as dificuldades no acesso, como as barreiras tanto 
físicas quanto simbólicas para o acesso de crianças na universidade e as 
violações de direitos envolvidas nesses processos. Além disso, levou em 
consideração as práticas de resistência que se ativam tanto em períodos 
ordinários (aulas, atividades de estudo e formação) quanto extraordinários 
(eventos dentro da universidade). A atenção especial será dada àquelas 
pessoas que são mães e estudantes ou professoras, para ouvir as suas 
experiências e propor, de imediato, formas de minimizar tais carências. 
 
Palavras-chave: Maternagens; Interseccionalidade; Cuidados; Feminismos. 

TITLE: Itineraries of women-mothers and people who care for children inside and 

outside the university: access to rights from an intersectional perspective. 

Abstract 

The project called "Itineraries of women-mothers and people who care for 
children inside and outside the university: access to rights from an intersectional 
perspective" intended to follow the itineraries of women-mothers and other 
people who care for children inside and outside the university context, paying 
attention to the difficulties in access, such as the physical and symbolic barriers 
to the access of children at the university and the violations of rights involved in 
these processes. In addition, it took into account the resistance practices that are 
activated both in ordinary periods (classes, study and training activities) and 
extraordinary (events within the university). Special attention will be given to 
those who are mothers and students or teachers, to listen to their experiences 
and to propose, immediately, ways to minimize such needs. 
 
Keywords: Maternities; Intersectionality; Care; Feminisms. 
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TÍTULO: Seminários na escola: reflexões e propostas didáticas 

Resumo 

No presente relatório, propomos uma descrição, uma análise e uma reflexão 
acerca da produção o gênero Exposição Oral, realizada por alunos do Ensino 
Médio da Rede Estadual de Natal (RN). Tomando o gênero como objeto de 
ensino (SCHNEUWLY, 2004; DOLZ; SCHNEUWLY; DE PIETRO; ZAHND, 
2004), a Exposição Oral consiste no momento em que os estudantes apresentam 
o conteúdo pesquisado para a audiência: demais estudantes e professor. Dessa 
maneira, nosso objetivo geral é refletir acerca das práticas de produção textual 
do gênero-alvo na disciplinas de Língua Portuguesa, no Ensino Médio. De modo 
específico, os objetivos são: 1) descrever e analisar as exposições orais no que 
tange à organização e ao encadeamento de cada parte constitutiva do gênero; 
2) caracterizar o gênero, articulando o embasamento teórico ao corpus 
analisado. Nosso estudo é explanatório, de cunho etnográfico, com dados 
gerados a partir de uma sequência didática, gravados em video e sistematizados 
segundo as normas de transcrição de Preti (1999). Os resultados, ainda parciais, 
apontam a apropriação de conteúdo e forma típicos do gênero, tais como a 
articulação do tema por meio de textos anteriores e a síntese do assunto ao final. 
Por outro lado, observamos a dificuldade quanto ao encadeamento das partes 
estruturais da exposição, tendo em vista a compreensão ainda incipiente das 
condições de produção textual, bem como o uso pouco acentuado de 
mecanismos de coesão que contribuem para a unidade textual. 
 
Palavras-chave: exposição oral; gêneros textuais; Língua Portuguesa; Ensino. 

TITLE: Seminars at school: reflections and didactic proposals 

Abstract 

In this report, we propose a description, analysis and reflection on the production 
of the Oral Exposure genre, carried out by high school students from the State of 
Natal (RN). Taking gender as a teaching object (SCHNEUWLY, 2004; DOLZ; 
SCHNEUWLY; DE PIETRO; ZAHND, 2004), the Oral Exposure is the moment 
when students present the researched content to the audience: other students 
and teacher. In this way, our general objective is to reflect on the textual 
production practices of the target genre in Portuguese language subjects, in high 
school. Specifically, the objectives are: 1) to describe and analyze the oral 
presentations regarding the organization and linking of each constituent part of 
the genre; 2) characterize the genre, articulating the theoretical basis to the 
analyzed corpus. Our study is explanatory, of an ethnographic nature, with data 
generated from a didactic sequence, recorded on video and systematized 
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according to Preti's (1999) transcription rules. The results, still partial, point to the 
appropriation of content and form typical of the genre, such as the articulation of 
the theme through previous texts and the synthesis of the subject at the end. On 
the other hand, we observe the difficulty regarding the linking of the structural 
parts of the exhibition, in view of the still incipient understanding of the conditions 
of textual production, as well as the little accentuated use of cohesion 
mechanisms that contribute to the textual unity. 
 
Keywords: oral exposure; textual genres; Portuguese language; Teaching. 
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TÍTULO: A importância do diário de bordo na construção do Sistema de 

Stanislavski 

Resumo 

A pesquisa tinha como objetivo a investigação teórico e prático de algumas 
publicações do e sobre o ator-encenador-pedagogo russo, Constantin 
Stanislávski (1963-1938), a fim de mapear os registros (cartas, notas, anotações, 
desenhos, documentos) que deram origem ao seu Sistema. 

 
Palavras-chave: Diário de bordo, sistema, preparação do ator, Constantin 

Stanislavski 

TITLE: The importance of the logbook in the construction of the Stanislavski 

System 

Abstract 

The research had as objective the theoretical and practical investigation of some 
publications of and on the Russian actor-director-pedagogue, Constantin 
Stanislávski (1963-1938), to map the records (letters, notes, notes, drawings, 
documents) that gave rise to your System. 
 
Keywords: Logbook, system, actor preparation, Constantin Stanislavski 
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TÍTULO: A presença de fontes e autores do neoplatonismo na metafísica da obra 

alemã de Mestre Eckhart. 

Resumo 

 

Esta pesquisa consistiu na continuação do projeto de pesquisa intitulado “A 
recepção do neoplatonismo na obra alemã de Mestre Eckhart”, cujo objetivo 
principal repousou em investigar a influência e a presença de fontes e autores 
neoplatônicos na obra alemã de Mestre Eckhart. Além disso, procurou-se 
evidenciar a relevância dessas fontes neoplatônicas na própria construção da 
metafísica presente nos Sermões e Tratados Alemães de Eckhart, analisando 
de que modo os conceitos neoplatônicos estão presentes e são evocados pelo 
autor renano: principalmente a questão do desprendimento (Abgeschiedenheit). 
Em termos metodológicos, este trabalho é essencialmente bibliográfico, tendo 
como fundamentação principal a obra alemã de Eckhart (1998, 2006, 2008). 
Assim como de comentadores desta temática, tais como: Bauchwitz (2015), 
D’amico (2007), Haas (2002), Harada (2004), Leão (2005; 2006), Reale e Antiseri 
(2003), Raschietti (2015), Reegen (2000), Retucci (2008). 

 
 
Palavras-chave: Neoplatonismo. Mística. Desprendimento. Eckhart.  

TITLE: The presence of sources and authors of Neoplatonism in the metaphysics 

of the German work of Mestre Eckhart. 

Abstract 

This research consisted of the continuation of the research project entitled “The 
reception of Neoplatonism in the German work of Mestre Eckhart”, whose main 
objective rested in investigating the influence and the presence of Neoplatonic 
sources and authors in the German work of Mestre Eckhart. In addition, we 
sought to highlight the relevance of these Neoplatonic sources in the very 
construction of metaphysics present in Eckhart's German Sermons and Treaties, 
analyzing how Neoplatonic concepts are present and are evoked by the Rhenish 
author: mainly the question of detachment (Abgeschiedenheit) . In 
methodological terms, this work is essentially bibliographic, having Eckhart's 
German work (1998, 2006, 2008) as its main foundation. As well as 
commentators on this topic, such as: Bauchwitz (2015), D'amico (2007), Haas 
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(2002), Harada (2004), Leão (2005; 2006), Reale and Antiseri (2003), Raschietti 
(2015) , Reegen (2000), Retucci (2008). 

 
Keywords: Neoplatonism. Mystic. Detachment. Eckhart. 
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TÍTULO: Um Homem moderno, uma cidade moderna: Manuel Rodrigues de 

Melo, o modo de viver de uma cidade e o livre arbítrio de um sujeito. 

Resumo 

 O objetivo deste trabalho é compreender como Manoel Rodrigues de Melo se 
tornou integralista. Para isso, analisou-se a trajetória desse personagem, entre 
os anos de 1930 e 1934. Neste período, Manoel Rodrigues de Melo se mudou 
para Natal e passou a estudar na Escola de Comércio; ingressou na 
Congregação Mariana de Moços e se filiou 
ao Movimento Integralista. Teoricamente, o trabalho está aportado nos conceitos 
de cultura política (BERSTEIN, 1998) e nas considerações de Chartier e Certeau 
(1983). 
Do ponto de vista metodológico, o trabalho fundamentou-se nos procedimentos 
propostos pelo método onomástico (GINZBURG, 1979). O escopo 
documental  analisado é constituído pelos jornais A Palavra e A República e pelo 
livro Chico Caboclo (1957). Preliminarmente, constatou-se que: 1) Os valores 
difundidos pelas instituições das quais Manoel Rodrigues de Melo fez parte 
foram primordiais para o ingresso do personagem no movimento; 2) As redes de 
sociabilidade tecidas pelo personagem nas instituições frequentadas por ele 
foram fundamentais para a sua adesão ao integralismo. 

  

 
 
 
 
Palavras-chave: Integralismo; Manoel Rodrigues de Melo; cultura política. 

TITLE: A modern man, a modern city: Manuel Rodrigues de Melo, the way of life 

of a city and the free will of a subject. 

Abstract 

 The aim of this paper is to analyze the trajectory of Manoel Rodrigues de Melo, 
in order  to understand how he became an integralista. Manoel Rodrigues was: 
student at Escola de Comércio (1930-1934); president of the Rio Grande do 
Norte North Academy of Letters, secretary of the Euclides da Cunha Literary 
House; militant in the integralist 
movement; and councilman for Natal (1948-1951) by the People&#39;s 
Representation Party (PRP). The search source of this research is consist by 
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books and newspapers, which were located in the collections of the North Rio 
Grandense Academy of Letters and in the personal collection of Manoel 
Rodrigues de Melo. From the methodological point of view, the work was based 
on the assumptions of the onomatic method (GINZBURG; PONI, 1989). It was 
found throughout the study that Manoel Rodrigues Manoel joined 
integralism because he coexisted with authoritarian ideas, values and beliefs in 
the institutions that he was part of. He saw in the movement an instrument to 
transform his reality. 

  

 
 
 
 
Keywords: Integralism; Manoel Rodrigues de Melo; political culture. 
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TÍTULO: VIAGENS PEDAGÓGICAS COMO INSTRUMENTO DE APOIO A 

EDUCAÇÃO: UM ESTUDO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN 

Resumo 

O fenômeno do turismo pode ser descrito como uma soma de inúmeras 
atividades que se diferenciam ao possuírem suas particularidades, pois o mesmo 
consegue ser desenvolvido em diferentes áreas de atuação. O turismo e a 
educação estão ligados pois o fenômeno ao ser aplicado nas escolas contribui 
para contextualizar os conteúdos das disciplinas tradicionais com a realidade 
local, colaborando, para a melhoria do rendimento escolar, além de auxiliar a 
formação de cidadãos críticos em relação à degradação dos patrimônios 
ambientais e histórico-culturais. Surge assim, o Turismo Pedagógico que tem 
como objetivo de aprimorar o conhecimento de forma diferenciada e mais 
produtiva para o aluno, que através dela irá ter uma experiência diferente do seu 
cotidiano na sala de aula. A pesquisa de levantamento de dados através de 
aplicação de questionários aos responsáveis ou representantes nas redes de 
ensino privadas, buscando encontrar como ocorre a atuação do Turismo 
Pedagógico nas escolas privadas do município de Currais Novos-RN, 
especificamente direcionada aos estudantes do ensino fundamental. Durante a 
pesquisa para o levantamento de dados, foi identificado uma relevante 
dificuldade ao realizar buscas sobre as instituições em ambiente virtual devido 
ao atual cenário pandêmico no qual estamos vivenciando. A pesquisa 
atualmente continua em andamento para ser concluída ainda este ano. 
 
Palavras-chave: Escola. Educação.Ensino-Fundamental.Turismo-

Pedagógico.Questionário. 

TITLE: PEDAGOGICAL TRIPS AS AN INSTRUMENT TO SUPPORT 

EDUCATION: A STUDY IN THE CITY OF CURRAIS NOVOS-RN 

Abstract 

The phenomenon of tourism can be described as a sum of innumerable activities 
that differ when they have their particularities, as it can be developed in different 
areas of activity. Tourism and education are linked because the phenomenon 
when applied in schools contributes to contextualize the contents of traditional 
subjects with the local reality, collaborating for the improvement of school 
performance, in addition to helping the formation of critical citizens in relation to 
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the degradation of environmental and historical-cultural heritage. Thus, the 
Pedagogical Tourism appears, which aims to improve knowledge in a 
differentiated and more productive way for the student, who through it will have a 
different experience from their daily life in the classroom. The survey of data 
collection through the application of questionnaires to those responsible or 
representatives in private education networks, seeking to find out how 
Pedagogical Tourism works in private schools in the city of Currais Novos-RN, 
specifically directed to elementary school students. During the survey for data 
collection, a relevant difficulty was identified when searching for institutions in a 
virtual environment due to the current pandemic scenario in which we are 
experiencing. The research is currently continuing to be completed later this year. 
 
Keywords: School. Education. Elementary School. Pedagogical Tourism. Quiz. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2534 

 

CÓDIGO: HS1225 

AUTOR: NINIVE LUARA DE ARAUJO PAIVA 

ORIENTADOR: VALQUIRIA APARECIDA PASSOS KNEIPP 

 

 

TÍTULO: As transformações do Jornalismo contemporâneo em tempo de Fake 

News 

Resumo 

Apesar de serem um fenômeno antigo, as notícias falsas ganharam maior 
disseminação com as redes sociais online e a cultura de partilha, fazendo com 
que a desinformação atingisse um novo patamar. Esse problema conseguiu 
visibilidade pela capacidade de influenciar os sistemas políticos, especialmente 
processos eleitorais, e acentuar a polarização política (DELMAZO; VALENTE, 
2018). A partir deste cenário o jornalismo sofreu alterações. Por isso, este 
trabalho se propôs a estudar a editoria UOL Confere do Portal de Notícias UOL. 
Utilizando o recorte do mês de setembro de 2019, realizamos um estudo de caso, 
a partir de observação virtual, levantamento, catalogação e análise dos 
conteúdos publicados. 
 
Palavras-chave: Fake news; jornalismo; checagem. 

TITLE: The transformations of contemporary Journalism in Fake News time 

Abstract 

Despite being an old phenomenon, fake news gained greater dissemination with 
online social networks and the culture of sharing, causing misinformation to reach 
a new level. This problem has gained visibility by the ability to influence political 
systems, especially electoral processes, and accentuate political polarization 
(DELMAZO; BRAVE, 2018). From this scenario journalism has changed. 
Therefore, this work aimed to study the editorial UOL Confere of the Portal de 
Notícias UOL. Working with the September 2019 cutout, we conducted a case 
study, based on virtual observation, survey, cataloguing and analysis of 
published contents. 
 
Keywords: Fake news; journalism; fact checking. 
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TÍTULO: Necessidades e demandas de informação dos egressos de 

Biblioteconomia da UFRN 

Resumo 

Apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação científica que teve como 
objetivo investigar as necessidades e demandas de informação dos egressos de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 
Adotou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica na Base de 
Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação – 
BRAPCI, utilizando os termos “estudos de usuários”, “comportamento 
informacional” e “práticas informacionais” a qual resultou na construção de um 
banco de dados bibliográfico que ficará a disposição de pesquisadores. A partir 
do banco de dados bibliográfico, foi possível alcançar um dos objetivos 
específicos, que era a elaboração de questões relativas à temática, compondo 
assim, o instrumento de coleta de dados a ser aplicado com os egressos. 
Conclui-se, com essas ações, que parte do plano de trabalho foi alcançado. 
 
Palavras-chave: Egresso. Práticas informacionais. Necessidade e demanda 

informacional. 

TITLE: Informational needs and demands of librarianship graduates from UFRN 

Abstract 

 

Presents the results of a scientific initiation research that had as a goal to 
investigate the informational needs and demands of librarianship graduates from 
UFRN (Rio Grande do Norte’s Federal University). The methodological 
procedure of choice was a bibliographical research on BRAPCI (Articles and 
Journals Referential in Information Science) database, by searching the terms 
“Users studies”, “Informational behavior” and “Informational practices” which 
resulted in the construction of a bibliographic database that will be available for 
researchers. From the bibliographic database construction, it was possible to 
achieve one of the specific goals, which was to elaboratequestions related to the 
topic, therefore composing the data gathering instrument to be applied to the 
graduates. In conclusion , these actions allowed parto f the workplan to be 
attained. 
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Keywords: Graduate; Informational Practices; Informational Needs and 

Demands. 
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TÍTULO: O tempo e a escola: construindo um estudo exploratório 

Resumo 

Nos deparamos com o termo tempo em diversas ocasiões da nossa vida, pois 
este é um conceito que reflete aspectos culturais relativos a todas as sociedades. 
É comum o identificarmos permeando as mais diversas áreas, podendo se 
apresentar como tempo biológico, histórico e físico, por exemplo. Devido à 
tamanha importância, o conceito de tempo ganha espaço nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) e no contexto escolar. Essa pesquisa objetiva 
compreender como esse conceito é trabalhado na escola, a partir das 
compreensões de cada sujeito, considerando os aspectos do “tempo físico” e do 
“tempo cultural”. Foi realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica no banco 
de Teses e Dissertações da CAPES, onde buscou-se trabalhos da área de 
ensino de ciências, publicados de 2008 a 2019, relacionados ao conceito de 
tempo na escola. Os termos utilizados para a busca foram ‘tempo’ e ‘conceito de 
tempo’. Para o primeiro termo de busca foram encontradas 14 dissertações e 6 
teses, enquanto que para o último foram encontradas 18 dissertações e 5 teses. 
Outras atividades foram desenvolvidas: a realização de entrevistas 
semiestruturadas com professores do ensino médio de uma escola pública de 
ensino e a análise preliminar dos livros didáticos adotados no ensino médio da 
mesma escola. Essa pesquisa teve papel importante no registro de como o 
conceito de tempo é trabalhado pelos professores e como é apresentado pelos 
pesquisadores brasileiros em publicações derivadas de cursos de pós-
graduação 
 
Palavras-chave: conceito de tempo, escola, estudo exploratório, dissertações e 

teses 

TITLE: Time and school: building an exploratory study 

Abstract 

 

We come across the term time on several occasions in our life, as this is a 
concept that reflects cultural aspects relating to all societies. It is common to 
identify it permeating the most diverse areas, which can present itself as 
biological, historical and physical time, for example. Defended to such 
importance, the concept of time gains space in the National Curriculum 
Parameters (PCN) and in the school context. This research aims to understand 
how this concept is worked at school, from the understanding of each subject, 
considering the aspects of "physical time" and "cultural time". A bibliographic 
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research was carried out in the CAPES Theses and Dissertations database, 
where research in the area of science teaching, published from 2008 to 2019, 
related to the concept of time in school, was sought. The terms used for the 
search were ‘time’ and ‘time concept’. For the first search term, 14 dissertations 
and 6 theses were found, while for the last one, 18 dissertations and 5 theses 
were found. Other activities were developed: carrying out semi-structured 
disconnections with high school teachers from a public school and a preliminary 
analysis of the textbooks adopted in high school at the same school. This 
research played an important role in recording how the concept of time is worked 
by teachers and how it is presented by Brazilian researchers in publications 
derived from postgraduate courses. 

 
 
Keywords: concept of time, school, exploratory study, dissertations and theses 
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TÍTULO: O design de experiência na visão dos participantes de eventos 

realizados na Arena das Dunas em Natal/RN 

Resumo 

 

Os eventos compreendem uma significativa parcela da atividade turística, sendo 
fator de desenvolvimento para muitos destinos que buscam ampliar seu fluxo 
turístico e controlar a sazonalidade da demanda. Enquanto experiência, os 
eventos têm agregado expressivo valor ao produto turístico, sendo, em muitos 
casos, o principal motivador da viagem, fato que lhe confere a maior 
responsabilidade na satisfação do viajante sobre o destino. O objetivo geral da 
pesquisa é analisar o impacto da implementação do Design de Experiência nos 
eventos realizados na Arena das Dunas entre agosto de 2019 e julho de 2020 a 
fim de identificar significância da experiência produzida na visão do consumidor 
do evento. A metodologia consiste em um estudo de caso com análise descritiva 
de caráter qualitativo e observação participante, aplicação de questionários com 
perguntas fechadas e abertas, destinados aos participantes dos eventos e 
entrevistas semi estruturadas destinadas aos organizadores dos eventos e 
responsáveis pela Arena. A análise de conteúdo qualitativo foi orientada pelo 
software IRAMUTEQ. Observou-se um alcance da experiência em cada um dos 
eventos, sinal que comprova a eficácia dos modelos de Design de Experiência 
utilizados, indicando que através desse modelo é possível apresentar maneiras 
para a otimização do processo produtivo dos eventos na Arena das Dunas. 

 
 
Palavras-chave: Eventos. Design. Experiência. Turismo. 

TITLE: Experience design in the view of participants at events held at Arena das 

Dunas in Natal/RN 

Abstract 

 

The events consist a significant part of tourist activity, being a development factor 
to many destinations that search expand your tourist flow and to control the 
demand seasonality. As experience, the events have added expressive value for 
the tourist product, being, in so many cases, the main motivator of the trip, a fact 
that gives it the greatest responsibility in traveller's satisfaction about the 
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destination. The general objective of the research is to analyze the impact 
implementation of Experience Design in the events done at Arena das Dunas 
between august 2019 and july 2020 to identify importance in the experience 
produced in the view of event consumers. The methodology consists of a case 
study with descriptive analysis of qualitative character and participant 
observation, questionnaire application with open and closed questions, intended 
for events participants and semi-structured interviews intended for events 
organizers and responsible for the Arena. Qualitative content analysis was 
guided by the IRAMUTEQ software. Observed relevance in the experience at 
each of the events, a fact that proves the effectiveness of Experience Design 
models used, indicating that through that model is possible present ways to the 
optimization of the productive process of events at Arena das Dunas. 

 
 
Keywords: Events. Design. Experience. Tourism. 
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TÍTULO: Pode minha personalidade afetar o meu bem-estar? 

Resumo 

 

O avanço tecnológico e de vidas mais urbanas nas últimas décadas podem ter 
proporcionado diversos benefícios como a diminuição de doenças, aumento do 
bem-estar e de segurança. Por outro lado, diversos malefícios são associados, 
como doenças psicológicas como ansiedade, estresse e depressão. Nosso 
trabalho buscou apresentar uma visão evolucionista da percepção de bem-estar 
subjetivo, associando-a aos diferentes traços de personalidade. O trabalho 
contou com a participação 105 pessoas (75,23% mulheres), com média de idade 
de 30,26 anos, todos maiores de 18 anos, sem diagnóstico clínico referente à 
ansiedade ou depressão e sem estar participando de algum tipo de tratamento 
relacionado a essas duas condições. O trabalho revelou que mulheres 
apresentam maiores pontuações em afeto negativo e instabilidade emocional. 
Ainda, pessoas com educação superior apresentam maior pontuação em 
conscienciosidade e afetos positivos quando comparadas com as que não 
possuem nível superior e que pessoas com alto e baixo poder aquisitivos 
apresentam elevada pontuação em neuroticismo. Quanto à personalidade, 
tivemos maior participação de indivíduos com maior pontuação no traço 
abertura, o que acende um alerta quanto a possíveis formas de atingir pessoas 
pontuações elevadas nos demais traços de personalidade em estudos futuros. 

 
 
Palavras-chave: Psicologia Evolucionista; Bem-estar; Personalidade. 

TITLE: Can my personality affect my well-being? 

Abstract 

 

Technological advances and more urban lives in the last decades may have 
provided several benefits, such as the reduction of diseases, increased well-
being and security. On the other hand, several harms are associated with 
psychological diseases such as anxiety, stress and depression. Our work sought 
to present an evolutionary view of the perception of subjective well-being, 
associating it with different personality traits. The work was attended by 105 
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people (75.23% women), with an average age of 30.26 years, all over 18 years 
of age, without clinical diagnosis regarding anxiety or depression and without 
participating in any type of related treatment for these two conditions. The work 
revealed that women have higher scores in negative affect and emotional 
instability. Still, people with higher education show higher score on 
conscientiousness and positive affects when compared to those who do not have 
a higher education level and that people with high and low purchasing power 
have high scores in neuroticism. As for personality, we had a greater participation 
of individuals with higher scores in the opening trait, which raises an alert as to 
possible ways to reach people with high scores in other personality traits in future 
studies. 

 
 
Keywords: Evolutionary Psychology; well-being; Personality. 
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TÍTULO: ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUA INTERFACE COM AS TEMÁTICAS 

CIDADES, VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS: UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA ENTRE 2009 A 2019. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise bibliográfica acerca dos títulos 
catalogados e sua ligação com os temas de cidades, vulnerabilidade 
socioambiental e mudanças climáticas, como também, desenvolver um quadro 
de referencial teórico e aplicado dos estudos produzidos e publicados em 
periódicos entre 2009 a 2019, consequentemente, quantificando e qualificando 
os textos identificados que discutam as energias renováveis e sua relação com 
as temáticas já citadas. Por último, a classificação dos Periódicos por período de 
classificação QUALIS para as áreas específicas. 
 
Palavras-chave: Análise bibliográfica, energias renováveis e mudanças 

climáticas. 

TITLE: RENEWABLE ENERGIES AND THEIR INTERFACE WITH THEMATIC 

CITIES, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL VULNERABILITY AND CLIMATE 

CHANGE: A BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS BETWEEN 2009 AND 2019. 

Abstract 

This work aims to make a bibliographic analysis about the titles catalogued and 
their connection with the themes of cities, socio-environmental vulnerability and 
climate change, as well as to develop a framework of theoretical and applied 
reference of the studies produced and published in periodicals between 2009 and 
2019, consequently quantifying and qualifying the texts identified that discuss 
renewable energy and its relationship with the themes already cited. Finally, the 
classification of the journals by period of QUALIS classification for the specific 
areas. 
 
Keywords: Bibliographic analysis, renewable energies and climate change. 
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TÍTULO: O design de experiência e as tecnologias da informação (TIC’s), 

inovações e modernização: acessibilidade nos eventos realizados na Arena das 

Dunas 

Resumo 

O presente artigo têm como objetivo avaliar como o design de experiências têm 
impactado na realização dos eventos realizados na Arena das Dunas, através 
de um estudo de caso realizado nos eventos ocorridos no segundo semestre do 
ano de 2019, num quantitativo de cinco eventos. A pesquisa foi realizada através 
da aplicação de formulários com questões abertas e fechadas, submetidas à um 
estudo descritivo exploratório e a uma análise qualitativa. Obtendo como 
resultado o diferencial dos designs de experiência dos cinco eventos avaliados, 
mostrando a importância de se investir na experiência, como fator motivacional 
e diferencial à participação do público nos eventos. 
 
Palavras-chave: Design de experiências, Eventos, Turismo, Dimensões da 

experiência. 

TITLE: DESIGN OF EXPERIENCES IN EVENTS: A CASE STUDY IN EVENTS 

HELD AT ARENA DAS DUNAS 

Abstract 

This article aims to assess how the design of experiences has impacted the 
events held at Arena das Dunas, through a case study carried out in the events 
that took place in the second half of 2019, in a number of five events. The 
research was carried out through the application of forms with open and closed 
questions, submitted to a descriptive exploratory study and to a qualitative 
analysis. Obtaining as a result the differential of the experience designs of the 
five evaluated events, showing the importance of investing in the experience, as 
a motivational factor and differential to the public participation in the events. 
 
Keywords: Design of experiences, Events, Tourism, Experience dimensions. 
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TÍTULO: AUTORA: LOURDES CAROLINE PEREIRA DA SILVAPROFESSORA 

ORIENTADORA: FRANCISCA DE SOUZA MILLERTÍTULO: Percepção das 

comunidades de pescadores do litoral Potiguar 

Resumo 

 

O principal objetivo do plano de trabalho é de trabalhar a percepção das 
comunidades de pescadores do litoral Potiguar, focando na pesca artesanal. As 
ações descritas neste relatório foram desenvolvidas dentro da linha de pesquisa: 
estudos de comunidades, meio ambiente e conflitos do grupo: Etnologia, 
Tradição, Ambiente e Pesca Artesanal (ETAPA). Além de expor as ações 
desenvolvidas dentro do projeto de pesquisa, foi oportuno fazer uma breve 
discussão da temática, baseado nas leituras sobre pesca artesanal e seus 
aspectos. Dessa forma, o trabalho tem sua importância fundada nos impactos 
da atividade pesqueira sobre a disponibilidade dos recursos marinhos e as 
mudanças socioeconômicas provocadas pela incorporação da pesca industrial, 
sem esquecer-se do aspecto cultural da atividade e do pescador artesanal. 

 
 
Palavras-chave: Pesca Artesanal. Etnologia. Mudanças. Cooperativismo. 

TITLE: Perception of fishing communities on the Potiguar coast 

Abstract 

 

The main objective of the work plan is to work on the perception of the fishing 
communities of the Potiguar coast, focusing on artisanal fishing. The actions 
described in this report were developed within the line of research: studies of 
communities, environment and group conflicts: Ethnology, Tradition, 
Environment and Artisanal Fisheries (ETAPA). In addition to exposing the actions 
developed within the research project, it was opportune to briefly discuss the 
theme, based on readings on artisanal fishing and its aspects. So, the work has 
its importance based on the impacts of the fishing activity on the availability of 
marine resources and the socioeconomic changes caused by the incorporation 
of industrial fishing, without forgetting the cultural aspect of the activity and the 
artisanal fisherman. 
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Keywords: Keywords: Artisanal Fishing. Ethnology. Changes. Cooperativism. 
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TÍTULO: Avaliação das estratégias de enfrentamento em crianças portadoras de 

doença renal crônica. 

Resumo 

A doença renal crônica consiste na progressiva perda da função renal ao longo 
do tempo, e é atualmente considerada um problema de saúde pública. Essa 
enfermidade, em especial quando acomete o público infantil, gera grande 
sofrimento físico, mediante a perda gradual da função renal, e psicológico, tendo 
em vista as limitações e alterações no cotidiano do infante e de suas famílias; e 
por conseguinte, das práticas de educação e formação familiares, definidas 
como estilos parentais. O adoecimento e a hospitalização operam como agentes 
estressores para a criança e sua família, e requerem recursos internos e 
externos para o enfrentamento desse problema de saúde, sendo esses recursos 
conhecidos como estratégias de enfrentamento. Nesse sentido, o objetivo desse 
estudo de caráter quantitativo foi avaliar se o estilo parental exercido na criação 
dos filhos influencia as estratégias de enfrentamento adotadas pelas crianças 
portadoras de doença renal crônica, para o manejo de sua doença. Para tal, 
foram utilizados o Questionário Sociodemográfico, o Inventário de Estilos 
Parentais e o Kidcope, para a avaliação das estratégias de enfrentamento 
desses pacientes. Espera-se encontrar como resultado, a mediação das práticas 
parentais positivas acarretando na adesão de estratégias positivas e mais 
adaptativas por parte de seus filhos. 
 
Palavras-chave: Infância;Coping;Estilo Parental;Doença Renal Crônica;Saúde 

da Criança. 

TITLE: Evaluation of coping strategies in children with chronic kidney disease 

Abstract 

 

Chronic kidney disease consists of progressive loss of renal function over time, 
and is currently considered a public health problem. This disease, especially 
when it affects the child's public, generates great physical suffering, through the 
gradual loss of renal and psychological function, in view of the limitations and 
changes in the daily life of the infant and their families; and therefore family 
education and training practices, defined as parenting styles. Illness and 
hospitalization operate as stressing agents for children and their families, and 
require internal and external resources to cope with this health problem, and 
these resources are known as coping strategies. In this sense, the objective of 
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this quantitative study was to evaluate whether the parental style exercised in the 
creation of children influences the coping strategies adopted by children with 
chronic kidney disease for the management of their disease. For this, the 
Sociodemographic Questionnaire, the Parental Styles Inventory and Kidcope 
were used to evaluate the coping strategies of these patients. It is expected to 
find as a result, the mediation of positive parental practices resulting in the 
adoption of positive and more adaptive strategies on the part of their children. 

 
 
Keywords: Childhood;Coping; Parental Style; Chronic Kidney Disease;Child 

Health. 
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TÍTULO: A mitigação das mudanças climáticas por fontes renováveis de energia 

na visão de estudantes de Enfermagem 

Resumo 

      Este estudo objetivou investigar se estudantes universitários/as, do curso de 
Enfermagem, identificam alguma relação de mitigação das mudanças climáticas 
(MCs) por fontes renováveis de energia (FREs) e, se sim, como elaboram essa 
relação. Para isto, foi aplicado um questionário contendo uma pergunta aberta 
para duas turmas, uma do segundo e outra do nono período que totalizaram 75 
participantes. As respostas foram transcritas e analisadas por análise de 
conteúdo e evidenciamos que a maioria dos/as participantes não identificava a 
relação. Demonstraram conhecer mais sobre as FREs do que sobre as MCs e 
expressaram diferentes perspectivas de futuro. 
 
  
 
Palavras-chave: Relação MCs-FREs. Relações pessoa-ambiente. Perspectiva 

de futuro. 

TITLE:  

Abstract 

      This study aimed to investigate whether university students from the nursing 
course identify any mitigation relationship of climate change (CC) by means of 
renewable sources of energy (RSEs) and, if so, how they elaborate this 
relationship. For this, a questionnaire with an open question was applied to two 
classes, one of the second and the other of the ninth period. The answers were 
transcribed and analyzed by content analysis and we evidenced that the majority 
did not identify the relationship. They demonstrated to know more about RSEs 
than about CC and expressed different perspectives of future. 
 
  
 
Keywords: Relation CCs-REs. Person-environment relations. Future perspective. 
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TÍTULO: EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA E IMAGENS SOBRE CIÊNCIAS DE 

LICENCIANDOS EM QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

A educação científica tem como um dos objetivos a formação dos cidadãos com 
um pensamento autônomo e crítico, entretanto o ensino pautado na transmissão 
de conteúdo favorece ao aluno uma aproximação com a ciência morta e o torna 
um depósito de conceitos. Durante a formação, é pertinente que se construa o 
entendimento dos processos científicos, pois a formação desses professores 
implica também na construção de visões e concepções acerca das ciências. 
Portanto, pautado nessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo 
investigar as imagens dos licenciandos em Ciências Naturais da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte sobre ciências e através de seus relatos de 
experiência com a pesquisa, entender como se relacionam com a cultura 
científica. Através de um questionário semiestruturado via Google Forms, com a 
participação de 78 alunos de licenciatura, encontramos imagens que foram 
inseridas em sete categorias criadas a partir das respostas dos participantes e 
baseadas nos referenciais epistemológicos do ensino de ciência e pensamento 
complexo. Os relatos de experiência dos alunos retratam um cenário em que a 
pesquisa possibilita o entendimento da ciência como um método infalível, além 
de uma oportunidade de enriquecimento profissional e pessoal. Nesse sentido, 
os resultados obtidos destacam a importância desses espaços de formação para 
alunos de licenciatura como um caminho para uma reproblematização do 
conhecimento e aproximação com a cultura científica. 

 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Educação. Cultura científica. 

Complexidade. 

TITLE: RESEARCH EXPERIENCES AND SCIENCE IMAGES OF 

UNDERGRADUATE SCIENCE STUDENTS IN CHEMISTRY, PHYSICS AND 

BIOLOGY AT THE FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 
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One of the objectives of scientific education is the formation of citizens with an 
autonomous and critical thinking. However, teaching based on the transmission 
of content favors the students to get closer to dead science and makes it a deposit 
of concepts. During training, it is pertinent to build an understanding of scientific 
processes, as the training of these teachers implies the construction of visions 
and concepts about the sciences. Therefore, based on this issue, the present 
work aims to investigate the images of science undergraduate from the Federal 
University of Rio Grande do Norte about science and through their reports of 
experiences with research, understand how they relate to scientific culture. 
Through a semi-structured questionnaire via Google Forms, with the participation 
of 78 undergraduate participants, we found images that were inserted in seven 
categories created from the responses of the participants and based on the 
epistemological references of science teaching and complex thinking . The 
students' experience reports portray a scenario in which research enables the 
understanding of science as an infallible method, in addition to an opportunity for 
a professional and personal enrichment. In this sense, the results obtained 
highlight the importance of these training spaces for undergraduate students as 
a way to reproblematize knowledge and bring culture closer together. 

 
 
Keywords: Teacher training. Education. Scientific Culture. Complexity. 
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TÍTULO: Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: investigação 

sobre a configuração econômica da região metropolitana 

Resumo 

Este relatório é resultante da execução do plano de trabalho “Política Social e 
Reprodução da Força de Trabalho no Rio Grande do Norte: investigação sobre 
a configuração econômica da região metropolitana”, o qual teve por objeto 
analisar como se estrutura a economia da região metropolitana de Natal. O 
referido plano se vincula ao projeto de pesquisa “Política Social e Reprodução 
da Força de Trabalho no Rio Grande do Norte”. Os objetivos foram propostos na 
perspectiva de apreender as características da formação histórica do RN e sua 
relação com a estruturação da economia da região atualmente. Para tanto, se 
propôs como objetivos específicos: a) pesquisar, a partir de textos e autores, a 
conformação histórica da economia da região metropolitana de Natal; b) 
identificar as atividades que compõem a economia da região metropolitana de 
Natal na atualidade e c) examinar a contribuição dos setores econômicos 
identificados na produção de riqueza desta região. Os resultados aproximados 
revelam a conexão da conformação histórica do RN com o desenvolvimento 
atual dos setores econômicos. 
 
Palavras-chave: Força de trabalho. Região metropolitana. Configuração 

econômica. 

TITLE: Social Policy and Reproduction of the Workforce in RN: research on the 

economic configuration of the metropolitan region 

Abstract 

This report is the result of the execution of the work plan “Social Policy and 
Reproduction of the Workforce in Rio Grande do Norte: research on the economic 
configuration of the metropolitan region”, which aimed to analyze how the 
economy of the Natal metropolitan region is structured. This plan is linked to the 
research project “Social Policy and Reproduction of the Workforce in Rio Grande 
do Norte”. The objectives were proposed in order to apprehend the 
characteristics of the historical formation of the RN and its relationship with the 
structuring of the region's economy today. To this end, it was proposed as specific 
objectives: a) to research, from texts and authors, the historical conformation of 
the economy of the Natl metropolitan region; b) identify the activities that make 
up the economy of the Natal metropolitan region today and c) examine the 
contribution of the economic sectors identified in the production of wealth in this 
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region. The approximate results reveal the connection between the historical 
conformation of the RN and the current development of the economic sectors. 
 
Keywords: Workforce. Metropolitan region. Economic configuration. 
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TÍTULO: Representações sociais e Direitos Humanos: O que pensam 

estudantes de escolas públicas? 

Resumo 

A presente pesquisa teve por objetivo a investigação das Representações 
Sociais de Direitos Humanos de alunos de escolas públicas de cidades do 
interior do Rio Grande do Norte. Como aporte teórico foi considerado a 
perspectiva de Noberto Bobbio e Celso Lafer acerca das gerações de direitos, 
pensada a partir da teoria que classifica os Direitos Humanos enquanto 
construção histórica.  Além disso, foi considerada a teoria das Representações 
Sociais sob o enfoque psicossocilógico dado por Willem Doise. Essa pesquisa 
teve como participantes 23 alunos, que possuíam idades entre 12 e 18 anos, e 
cursavam o ensino médio em escolas públicas. A coleta de dados foi realizada 
através questionário sociodemográfico e entrevista semiestruturada, onde os 
entrevistados esporam suas perspectivas sobre as quatro gerações dos Direitos 
Humanos. Para a análise dos dados, foram transcritas as falas relacionadas à 
diversidade religiosa, referentes à primeira geração dos Direitos Humanos, e 
analisadas através do software Iramuteq. Com relação aos principais achados, 
foi possível constatar em um mesmo contexto sociodemográfico diferentes 
perspectivas e noções de respeito. Apenas 21,73% dos entrevistados 
demonstram possuir uma noção de respeito irrestrito, enquanto 17,3% 
manifestaram opiniões intolerantes a respeito do direito em questão. Os demais 
participantes expressaram diferentes perspectivas de respeito, com 
peculiaridades que atravessavam ancoragens culturais, religiosas e 
demográficas. 
 
Palavras-chave: Representações Sociais. Direitos Humanos. Diversidade 

Religiosa. 

TITLE: Social representations and human rights: What do you think about 

studying in public schools? 

Abstract 

 

This research aimed to investigate the Social Representations of Human Rights 
of students from public schools in cities in the interior of Rio Grande do Norte. As 
a theoretical contribution, Noberto Bobbio and Celso Lafer's perspective on the 
generations of rights was considered, thought from the theory that classifies 
Human Rights as a historical construction. In addition, the Social Representations 
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theory was considered under the psychosocilogical approach given by Willem 
Doise. This research had as participants 23 students, aged between 12 and 18 
years old, and attending high school in public schools. Data collection was carried 
out through a sociodemographic questionnaire and semi-structured interview, 
where the interviewees expressed their perspectives on the four generations of 
Human Rights. For data analysis, the statements related to religious diversity, 
referring to the first generation of Human Rights, were transcribed and analyzed 
using the Iramuteq software. Regarding the main findings, it was possible to see 
different perspectives and notions of respect in the same sociodemographic 
context. Only 21.73% of the interviewees demonstrated having a notion of 
unrestricted respect, while 17.3% expressed intolerant opinions regarding the 
right in question. The other participants expressed different perspectives of 
respect, with peculiarities that crossed cultural, religious and demographic 
anchors. 

 
 
Keywords: Social Representations. Human rights. Religious Diversity. 
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TÍTULO: Profissionais de saúde e a pós-epidemia do zika vírus: atendimento as 

mães de microcéfalos no Centro de Saúde Anita Garibaldi em Macaíba/RN 

Resumo 

Em um contexto de desigualdade social, 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 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, condição rara 
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 analisar as representações dos profissionais de saúde 
que acompanham as crianças microcéfalas afetadas pelo Zika Vírus no centro 
de saúde Anita Garibaldi em Macaíba, pós-epidemia. Observando 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, buscamos acompanhar o itinerário terapêutico 
adotado por essas mulheres cuja assistência pública é deficitária levando em 
consideração que se tratam de populações vulneráveis a situações epidêmicas 
e endêmicas. 
 
Palavras-chave: Saúde Reprodutiva. Gênero. Microcefalia. Doenças Endêmicas. 

TITLE: Health professionals and the post-Zika virus epidemic: care for mothers 

of microcephalics at the Anita Garibaldi Health Center in Macaíba / RN 

Abstract 

In a context of social inequality, Rio Grande do Norte was the fourth Brazilian 
state with the most cases of microcephaly in the country. Thus, we observed an 
outbreak of Zika Virus, dengue and Chikungunya fever that affects the most 
vulnerable populations now under a new circumstance: the direct affect on the 
reproductive health of women in the Northeast. Although the clinical 
manifestations of Zika are considered mild and self-limiting, there was an 
unlimited dispersion capacity, becoming a national and international epidemic, 
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bringing worrisome conditions that seriously compromise the central nervous 
system (PORTO and COSTA, 2017). In this direction, other congenital 
neurological syndromes appear, such as microcephaly, 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 analyze the 
representations of health professionals who accompany microcephalic children 
affected by the Zika Virus at the Anita Garibaldi health center in Macaíba, post-
epidemic. Observing how users and health professionals deal with the 
occurrences of diseases considered endemic, and how they experience these 
diseases in the context of work and family. To this end, we seek to follow the 
therapeutic itinerary adopted by these women whose public assistance is 
deficient, taking into account that they are populations vulnerable to epidemic and 
endemic situations. 
 
Keywords: Reproductive Health. Genre. Microcephaly. Endemic Diseases. 
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TÍTULO: O design de experiência e as possibilidades de inclusão na visão de 

portadores de deficiências permanentes ou temporárias que participam de 

eventos realizados na Arena das Dunas em Natal/RN 

Resumo 

Eventos é uma área do turismo que vem crescendo consideravelmente, pois traz 
vários benefícios como a geração de emprego e renda, reunir pessoas, diminuir 
a sazonalidade de um destino turístico, entre outros. Esse artigo tem como 
objetivo analisar a acessibilidade, por meio do ponto de vista do próprio portado 
de deficiência, dos eventos da Arena das Dunas realizados durante o segundo 
semestre de 2019. A metodologia usada foi de caráter qualitativo utilizando a 
aplicação de questionários como instrumento da coleta de dados. O resultado da 
pesquisa mostra que a Arena das Dunas possui uma estrutura acessível, no 
entanto, é preciso estratégias para atrair este público específico. 
 
Palavras-chave: Eventos. Turismo. Acessibilidade. Arena das Dunas. 

TITLE: The experience design and the possibilities of inclusion in the view of 

people with permanent or temporary disabilities who participate in events held at 

Arena das Dunas in Natal/RN. 

Abstract 

Events is an area of tourism that has been growing considerably, as it brings 
several benefits such as the generation of jobs and income, bringing people 
together, reducing the seasonality of a tourist destination, among others. This 
article aims to analyze the accessibility, from the point of view of the disabled 
person, of the Arena das Dunas events held during the second semester of 2019. 
The methodology used was of a qualitative character using the application of 
questionnaires as an instrument of data collect. The result of the research shows 
that the Arena das Dunas has an accessible structure, however, strategies are 
needed to attract this specific audience. 
 
Keywords: Events. Tourism. Accessibility. Arena das Dunas. 
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TÍTULO: ESPACIALIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DO 

AUDIOVISUAL POTIGUAR 

Resumo 

 

Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa “Mercado Audiovisual 
no Rio Grande do Norte” desenvolvida entre agosto de 2019 e julho de 2020. A 
proposta buscou elaborar um panorama das relações de produção, de 
distribuição e de consumo do audiovisual. A partir do escopo teórico da 
Economia Política da Comunicação, a metodologia desenvolveu a coleta e a 
análise de dados de empresas, de realizadores e de produções com o intuito de 
contemplar a espacialização, a estruturação e a mercantilização da cadeia 
produtiva do setor. Analisa-se as características gerais de 88 empresas e de 90 
produções audiovisuais desenvolvidas na última década. Os resultados da 
investigação formam um banco de dados do setor que alicerçou a criação do 
projeto de extensão Observatório do Audiovisual Potiguar. 

 
 
Palavras-chave: Cadeia Produtiva;Economia Política da 

Comunicação;Audiovisual Potiguar 

TITLE: SPATIALIZATION, STRUCTURING AND COMMODIFICATION OF 

POTIGUAR AUDIOVISUAL PRODUCTION 

Abstract 

 

This paper presents the partial results of the survey “The Audiovisual Market in 
Rio Grande do Norte” conducted between August 2019 and July 2020. We sought 
to develop a panorama of the relations of audiovisual production, distribution and 
consumption. Based on the theoretical framework of the Political Economy of 
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Communications, the methodology carried out the collection and analysis of data 
from companies, producers and productions in order to contemplate the 
spatialization, structuring and commodification of the productive chain of the 
sector. We analyzed the general characteristics of 88 companies and 90 
audiovisual productions developed in the past decade. The results of this 
investigation comprise a database of the sector which has served as ground for 
creating the extension project Observatório do Audiovisual Potiguar. 

 
 
Keywords: Productive chain; Political Economy; Potiguar Audiovisual 
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TÍTULO: O ARQUIPÉLAGO DA POESIA EM CONCEIÇÃO LIMA - DIÁLOGOS 

INSULARES COM INOCÊNCIA MATA 

Resumo 

Lócus de inúmeras manifestações culturais, São Tomé e Príncipe, na condição 
de arquipélago, insere-se em um contexto peculiar de construção de um sistema 
literário. Observa-se, ainda, as vozes-mulheres que revisitam esse espaço e 
tecem seus discursos na Literatura ao repensar o lugar insular a partir das raízes 
da memória cultural, mas também da exploração colonial. Diante dessas 
circunstâncias, o presente estudo pretende analisar as representações da 
afroinsularidade nas obras O útero da casa, A dolorosa raiz do Micondó e O país 
de Akendenguê, da poeta são-tomense Conceição Lima, sob a luz dos 
ponderamentos (sugestão: apontamentos da crítica pós-colonial) teóricos pós-
coloniais de Inocência Mata. 
 
Palavras-chave: Literaturas são-tomese. Afroinsularidade. Conceição Lima 

TITLE: THE ARCHIPELAGO OF POETRY IN CONCEIÇÃO LIMA - INSULAR 

DIALOGUES WITH INOCÊNCIA MATA 

Abstract 

Site of elevated cultural manifestations, São Tomé and Príncipe, as an 
archipelago, is inserted in a peculiar context of construction of a literary system. 
It is also observed the voices-women who revisit this space and weave their 
discourses in Literature by rethinking the island place from the roots of cultural 
memory, but also from colonial exploration. In view of these connections, the 
present study intends to analyze the representations of afroinsularity in the works 
O utero da casa, The painful root of Micondó and O País de Akendenguê, by São 
Toméan poet Conceição Lima, in the light of the considerations (suggestion: 
critical notes post-colonial) post-colonial theorists of Inocência Mata. 
 
Keywords: São Tomese literature. Afroinsularity. Conceição Lima 
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TÍTULO: Corporalidades e educação superior pública: temporalidades, 

perspectivas e demandas de mulheres-mães estudantes universitárias 

Resumo 

As universidades públicas brasileiras passaram por mudanças sociais de ritmo 
diverso desde a sua concepção, especialmente a partir de políticas públicas que 
visam a inclusão de discentes que possuem realidades sociais diversas. A partir 
disso, pesquisas empíricas que problematizem a educação superior e a 
permanência estudantil, de forma a contribuir com a comunidade acadêmica e 
com a construção de uma educação superior progressivamente mais plural e 
democrática, são cada vez mais latentes. Nesse sentido, a pesquisa, que tem 
como campo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal, 
objetiva compreender vivências e experimentações de mulheres universitárias 
que são mães, sob a luz dos conceitos teóricos antropológicos e sociológicos de 
ordem social, interseccionalidade e maternagem para problematizar o acesso 
aos direitos nas universidades brasileiras. Para tanto, são realizadas pesquisas 
em três eixos: bibliográfico (revisão de literaturas sobre a temática), qualitativa 
(através de entrevistas e narrativas com mulheres-mães) e quantitativa 
(construída com base em um questionário diagnóstico realizado a comunidade 
acadêmica), em uma triangulação de dados que resulta na problematização de 
direitos. A pesquisa culmina em artigos científicos e na apresentação em eventos 
de caráter latino-americano e equatorial nas áreas do conhecimento as quais se 
refere, além de ser catalizadora na geração de um horizonte de debate ímpar 
sobre a democratização da educação superior. 
 
Palavras-chave: antropologia urbana; maternagens; educação; direitos; 

permanência. 

TITLE: Corporalities and public higher education: temporalities, perspectives and 

demands of women-mothers university students 

Abstract 

Brazilian public universities have undergone social changes at a different pace 
since its conception, especially from public policies that aim to include students 
who have different social realities. From this, empirical research that 
problematizes higher education and student permanence, in order to contribute 
to the academic community and to the construction of a progressively more plural 
and democratic higher education, are increasingly latent. In this sense, the 
research, which has as its field the Federal University of Rio Grande do Norte, 
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Natal campus, aims to understand the experiences and experiments of university 
women who are mothers, in the light of the anthropological and sociological 
theoretical concepts of social order, intersectionality and mothering to 
problematize access to rights in Brazilian universities. To this end, research is 
carried out on three axes: bibliographic (literature review on the theme), 
qualitative (through interviews and narratives with women-mothers) and 
quantitative (constructed based on a diagnostic questionnaire conducted with the 
academic community), in a triangulation of data that results in problematizing 
rights. The research culminates in scientific articles and presentation at events of 
a Latin American and equatorial nature in the areas of knowledge to which it 
refers, in addition to being a catalyst in generating a unique debate horizon on 
the democratization of higher education. 

 
Keywords: urban anthropology; maternities; education; rights; permanence. 
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TÍTULO: Parentalidades em intersecção. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal questionar as concepções 
burguesas/capitalistas/ocidentais sobre a maternidade e a parentalidade 
hegemônica enquanto vocação (natural)/heterossexual compulsória. Surgindo 
como parte do projeto de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte: “Itinerários de mulheres-mães e pessoas que cuidam crianças dentro e 
fora da universidade: o acesso a direitos desde um olhar interseccional” que tem 
como intuito principal levantar dados quali-quantitativos, inicialmente a respeito 
das mães-universitárias – numa perspectiva interseccional. 
 
Palavras-chave: maternagem. interseccionalidade. homoparentalidade. 

sexualidade. 

TITLE: Intersecting parenting. 

Abstract 

This work has as main objective to question the bourgeois/capitalist/western 
conceptions about motherhood and the hegemonic parenting as a compulsory 
(natural)/heterosexual vocation. Being part of the research project of the Federal 
University of Rio Grande do Norte: “Itineraries of women-mothers and people 
who care for children inside and outside the university: access to rights from an 
intersectional perspective”, which has as purpose to collect quali-quantitative 
data, initially about university mothers - in an intersectional perspective. 
 
Keywords: mothering. intersectionality. homoparenting. sexuality. 
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TÍTULO: Crescimento da produção de frutas no Rio Grande do Norte de 1974 a 

2018 

Resumo 

O Rio Grande do Norte tem se tornado um dos expoentes da fruticultura 
brasileira e mundial. Tanto a produção quanto o valor da produção aumentaram 
significativamente entre a década de 1970 até o ano 2018. Sendo assim, o 
objetivo geral da presente pesquisa foi analisar o incremento da produção 
frutícola (banana, melancia, melão, manga e mamão) no Rio Grande do Norte, 
entre os anos de 1974 a 2018, e decompondo-o nos efeitos área colhida, 
rendimento e localização. 
 
Os resultados sugerem uma reconfiguração da produção das culturas 
analisadas, sendo que microrregiões inicialmente relevantes como Macaíba, 
Natal e Umarizal perderam importância nessa produção, principalmente devido 
ao efeito localização. As microrregiões da Chapada do Apodi e Litoral Norte se 
mantiveram a importância na produção das culturas analisas, sendo que o 
aumento da produtividade foi o principal responsável por isso. O Vale do Açu 
também foi importante para a evolução da produção, principalmente devido à 
área e a produtividade. Mossoró representou mais da metade da produção total 
das fruticulturas e essa significância se deveu em maior parcela ao efeito 
localização. No período analisado foi intensificada a produção dessas frutas, o 
que pode indicar uma especialização produtiva das microrregiões e 
concentração de recursos financeiros/naturais/logísticos que favorecem a 
produção em determinadas regiões. 
 
Palavras-chave: fruticultura, shift-share, rendimento, produtividade, área. 

TITLE: Growth of fruit production in Rio Grande do Norte from 1974 to 2018 

Abstract 

Rio Grande do Norte has become one of the exponents of Brazilian and 
worldwide fruit culture. Both production and production value increased 
significantly between the 1970s and 2018. Therefore, the general objective of this 
research was to analyze the increase in fruit production (banana, watermelon, 
melon, mango and papaya) in Rio Grande do Norte, between the years 1974 to 
2018, and decomposing it into the effects of harvested area, yield and location. 
The results suggest a reconfiguration of the production of the analyzed crops, 
and initially relevant micro-regions such as Macaíba, Natal and Umarizal lost 
importance in this production, mainly due to the localization effect. The micro-
regions of Chapada do Apodi and Litoral Norte remained important in the 
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production of the analyzed crops, with the increase in productivity being the main 
responsible for this. Vale do Açu was also important for the evolution of 
production, mainly due to the area and productivity. Mossoró represented more 
than half of the total production of fruit crops and this significance was due to a 
greater extent to the localization effect. During the analyzed period, the 
production of these fruits was intensified, which may indicate a specialization of 
production in the micro-regions and concentration of financial / natural / logistical 
resources that favor production in certain regions. 
 
Keywords: fruit, shift-share, yield, productivity, area. 
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TÍTULO: Fenomenologia do corpo na Educação Física Brasileira 

Resumo 

Esta pesquisa é um estudo fenomenológico sobre a abordagem do corpo na 
Educação brasileira, o qual objetiva compreender como as teses 
fenomenológicas, enunciadas nas concepções de corpo, corporeidade, 
motricidade, movimento, esquema corporal, imagem corporal, consciência 
corporal, percepção e estética, estão veiculadas na produção científica 
brasileira. Para tanto, foi realizado o levantamento, seleção e análise de textos 
relacionados à interface corpo e fenomenologia em periódicos científicos da 
base de dados da Capes, do período de 2000 a 2018, que configurou o corpus 
de análise deste estudo. Adotou-se a redução fenomenológica como estratégia 
de identificação de núcleos significativos compostos por partes das fichas de 
interpretação referencial do conteúdo das produções cientificas referentes à 
fenomenologia. Tomando por referência teórico-metodológica a filosofia de 
Merleau-Ponty, percebeu-se a tematização do corpo no campo da Educação no 
Brasil ancorada principalmente nas noções de corporeidade, experiência vivida 
e mundo da vida. Este estudo revelou uma cartografia da fenomenologia do 
corpo na educação brasileira, mapeando as articulações das produções 
acadêmicas de abordagem fenomenológica com seus interlocutores e as áreas 
de interesse, contexto histórico e instituições de ensino nacionais em que foram 
produzidas.  
 
Palavras-chave: Fenomenologia. Corpo. Educação. Merleau-Ponty. Cartografia. 

TITLE: BODY PHENOMENOLOGY IN BRAZILIAN PHYSICAL EDUCATION 

Abstract 

This research is a phenomenological study on the approach of the body in 
Brazilian physical education, which aims to understand how the main 
phenomenological theses and the notion of the body are announced in the 
scientific production of the area. For this purpose, we carried out a survey, 
selection and analysis of publications related to the interface between body and 
phenomenology in scientific journals from the Capes database (Coordination for 
the Improvement of Higher Education Personnel), from 2000 to 2018, which 
configured the analysis corpus of this study and, next, the thematic sheets of the 
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content of the texts that indicated phenomenology as an investigative method or 
bibliographic reference. We adopted phenomenological reduction as a strategy 
for identifying the significant nuclei represented in these files. Taking Merleau-
Ponty's philosophy as a theoretical-methodological orientation, we perceive the 
thematization of the body in the field of physical education in Brazil, anchored 
mainly in the notions of corporeality, lived experience, movement, intentionality 
and the world of life. This study reveals a cartography of the phenomenology of 
the body in Brazilian education, mapping the articulations of academic 
productions with a phenomenological approach with their interlocutors and the 
areas of interest, historical context and national educational institutions in which 
they were produced. 

 
Keywords: Phenomenology. Body. Education. Merleau-Ponty. Cartography. 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal no acesso da população aos serviços 

de Atenção Especializada da Rede Atenção Psicossocial do SUS no Rio Grande 

do Norte. 

Resumo 

O presente artigo objetiva socializar os resultados preliminares do plano de 
trabalho que integra a pesquisa intitulada “As implicações do Ajuste Fiscal na 
Efetivação das Políticas Sociais no agravamento da pobreza e na desigualdade 
social”, com ênfase no estudo sobre ajuste fiscal e as suas implicações na 
política de saúde, com o recorte no acesso aos serviços da rede de atenção 
psicossocial do SUS para o enfrentamento da dependência de Crack e outras 
Drogas no Rio Grande do Norte. A pesquisa se realiza através de um estudo de 
enfoque misto, quantiqualitativo, referenciado no método dialético crítico, através 
de uma ampla revisão bibliográfica, com coleta de dados secundários e análise 
em documentos institucionais acerca da execução orçamentária e dos planos 
plurianuais referentes aos anos de 2014 a 2019. A análise dos dados nos permite 
apreender o processo de desmonte e desfinanciamento da Política de Saúde em 
curso, especialmente na Atenção Psicossocial, como parte do contexto de Ajuste 
Fiscal, o qual pesa sobre as políticas sociais, retirando direitos dos(as) 
trabalhadores(as). Observa-se que, além da diminuição vertiginosa dos recursos 
ano a ano, os parcos financiamentos são direcionados ao fortalecimento de 
práticas hospitalares, medicamentosas e institucionalizantes, sinalizando um 
retrocesso no processo de Reforma Psiquiátrica, partindo da premissa central do 
reconhecimento dos usuários enquanto sujeitos envolvidos e protagonistas no 
processo saúde-doença. 
 
Palavras-chave: Ajuste Fiscal, Política Social, Saúde, Saúde Mental, Crack, 

Drogas. 

TITLE: The fiscal adjustment implications on the population access to the SUS 

specialized Psychosocial Care Network in Rio Grande do Norte 

Abstract 

This paper intent to socialize the preliminary results of the work plan, which is 
part of the research named “As implicações do Ajuste Fiscal na Efetivação das 
Políticas Sociais no agravamento da pobreza e na desigualdade social”, with 
emphasis on the analyses of the fiscal adjustment and their implications in the 
health policy, with methodological focus on the access of the psychosocial care 
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services provided by the SUS for the coping strategies for the Crack and other 
Drugs dependency in Rio Grande do Norte. The research is carried out through 
a study of mixed focus, quantitative and qualitative, referenced in the critical 
dialectical method, through a wide bibliographic review, with collection of 
secondary data and analysis in institutional documents about 2014 to 2019's 
multi-annual plans and plans for budget executions. The analysis of the data 
allows us to apprehend the process of dismantling and de-financing of the Health 
Policy in progress, especially in Psychosocial Care, as part of the context of 
Fiscal Adjustment, which weighs on social policies, removing workers' rights. It is 
observed that, in addition to the vertiginous decrease of resources year by year, 
the scarce financing is directed to the strengthening of hospital, medication and 
institutionalizing practices, signaling a setback in the Psychiatric Reform process, 
starting from the central premise of the recognition of users as involved subjects 
and protagonists in the health-disease process. 
 
Keywords: Fiscal Adjustment, Social Policy, Health, Mental Health, Crack, Drugs. 
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TÍTULO: A NOSSA “LAVOURA-DINHEIRO”: REDES E USO DO TERRITÓRIO 

PELO ALGODÃO NO RIO GRANDE DO NORTE (1924-1942) 

Resumo 

A imprescindibilidade de aprimorar a produção algodoeira estadual, por meio da 
melhoria e expansão das vias de circulação e do processo produtivo dessa fibra, 
desembocou numa série de intervenções governamentais, na primeira metade 
do século XX, encabeçadas pelo Ministério da Agricultura, Inspetoria Federal de 
Obras Contra as Secas e Governo estadual. Esses entes estatais atuaram sobre 
o espaço norte-rio-grandense a fim de possibilitar a infraestrutura logística 
adequada à otimização do seu arranjo produtivo. Destarte, o objetivo do presente 
trabalho consiste em compreender a influência das intervenções político-
econômicas envolvendo a cotonicultura nas ações voltadas ao transporte de 
mercadoria e modernização do território no RN. Para tanto, toma-se como 
constructo teórico fulcral a categoria de análise de uso do território, proposta por 
Milton Santos (1999, 2008, 2009), associada à dinâmica das redes técnicas 
conceituadas por Corrêa (1996, 2012) e Dias (2000). Tais aportes respaldaram 
sua confrontação com a análise crítica dos relatórios governamentais publicados 
à época e a historiografia local. Objetivamente, o uso do território instituído pela 
política algodoeira, por meio das redes de circulação, fez o algodão potiguar 
chegar em 1938 com mais de 2/3 do total produzido categorizado na qualidade 
de primeira classe. Auxiliou, também, na disseminação do plantio dessa fibra 
pelo estado e no processo de articulação intrarregional dos municípios 
potiguares. 
 
Palavras-chave: Cotonicultura; Modernização do Território; Obras contra as 

Secas. 

TITLE: OUR “LAUNDRY-MONEY”: NETWORKS AND USE OF THE 

TERRITORY BY COTTON IN RIO GRANDE DO NORTE (1924-1942) 

Abstract 

The need to improve state cotton production, through the improvement and 
expansion of the circulation routes and the production process of this fiber, led to 
a series of government interventions in the first half of the 20th century, led by 
the Ministry of Agriculture, Federal Inspectorate of Works Against Drought and 
State Government. These state entities acted on the North-Rio Grande region in 
order to enable the appropriate logistics infrastructure to optimize their productive 
arrangement. Thus, the objective of the present work is to understand the 
influence of political-economic interventions involving cotton culture in actions 
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aimed at transporting goods and modernizing the territory in RN. To this end, the 
category of territorial use analysis proposed by Milton Santos (1999, 2008, 2009), 
associated with the dynamics of the technical networks conceptualized by Corrêa 
(1996, 2012) and Dias (2000), is taken as the main theoretical construct. . Such 
contributions supported his confrontation with the critical analysis of government 
reports published at the time and local historiography. Objectively, the use of the 
territory instituted by the cotton policy, through the circulation nets, made cotton 
from Rio Grande do Norte arrive in 1938 with more than 2/3 of the total produced 
categorized as first class quality. It also helped in the dissemination of the planting 
of this fiber across the state and in the process of intra-regional articulation of the 
municipalities. 
 
Keywords: Cotton culture; Modernization of the Territory; Works against Droughts 
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TÍTULO: O uso das tecnologias na educação infantil 

Resumo 

 

Em um momento em que as Tecnologias Digitais da Informação e da 
Comunicação (TDIC) estão cada vez mais atreladas ao cotidiano, é 
preponderante compreender como está se dando o acesso das crianças 
pequenas ao mundo tecnológico, principalmente, em se tratando do contexto 
educacional. O estudo aqui tratado visa apresentar um levantamento das 
produções científicas brasileiras sobre o uso das tecnologias na educação 
infantil, entre 2003 e 2019, assim como, identificar nessas produções se os 
professores estão fazendo uso das tecnologias em suas práticas docente. A 
investigação tem um cunho qualitativo, com uma metodologia do tipo estado da 
arte, de caráter exploratório. As 18 pesquisas encontradas e analisadas, 
correspondentes a 1 tese, 15 dissertações e 2 artigos, permitiram identificar um 
número pequeno de pesquisas sobre o uso das tecnologias na educação infantil, 
apontando para a necessidade de estudos na área, assim como, para 
investigações acerca das políticas públicas e formação de professores na 
educação infantil, com foco nas TDIC. Além disso, os estudos destacam os 
benefícios dos usos das tecnologias com crianças da educação infantil. 

 
 
Palavras-chave: Educação infantil. Prática Docente. Tecnologias. Mídias. 

TITLE: The use of technologies in early childhood education 

Abstract 

 

At a time when Digital Information and Communication Technologies (DTIC) are 
increasingly connected to everyday life, it is important to understand how young 
children are getting access to the technological world, especially when it comes 
to the educational context. The study treated here aims to present a survey of 
Brazilian scientific productions on the use of technologies in early childhood 
education, between 2003 and 2019, as well as to identify in these productions if 
teachers are making use of technologies in their teaching practices. The 
investigation has a qualitative nature, with a state of the art type methodology, of 
an exploratory nature. The 18 studies found and analyzed, corresponding to 1 
thesis, 15 dissertations and 2 articles, have allowed identifying a small number of 
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researches on the use of technologies in early childhood education, indicating to 
the need for studies in the area, as well as, for investigations in public policies 
and teacher training in early childhood education, focusing on (DTIC). 
Furthermore, the studies highlight the benefits of the use of technologies with 
children in early childhood education. 

 
 
Keywords: Childhood Education. Teaching Practice. Technologies. Media. 
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TÍTULO: ENSINO E INCLUSÃO ESCOLAR: SUPORTES TEÓRICOS PARA 

AÇÃO DOCENTES INCLUSIVA 

Resumo 

 

   Esta pesquisa tem como objetivo de estudo analisar as práticas pedagógicas 
utilizadas pelos professores com alunos deficientes da Educação Infantil e Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, em função da metodologia de ensino remoto 
para sabermos se o ensino para/com esses alunos está sendo valido para o 
ensino-aprendizagem. A relevância da temática está na possibilidade de a partir 
das respostas ao questionário podermos avaliar se a educação está sendo de 
qualidade e igualitária para todos no Brasil. De forma exploratória e qualitativa, 
aplicamos um questionário online, para professores da Educação Infantil, e Anos 
Iniciais do Fundamental, que tenham alunos deficientes e estejam 
acompanhando a aprendizagem e elaborando atividades mesmo a distância, 
através do ensino remoto. As expectativas para a conclusão dessa pesquisa é a 
coleta do máximo de respostas possíveis, para analisarmos as respostas dos 
docentes e logo após podermos fazer relações e discussões a respeito do estudo 
e assim ser possível dar visibilidade para a educação inclusiva com a devida 
importância que é para ter, e contribuir com sugestões de metodologias didáticas 
para os futuros alunos de estágio e docentes, que foram os que impulsionaram 
para que esse estudo iniciasse. 

 
 
Palavras-chave: educação inclusiva, ensino-aprendizagem,deficiência, e ensino 

remoto. 

TITLE: SCHOOL TEACHING AND INCLUSION: THEORETICAL SUPPORTS 

FOR INCLUSIVE TEACHING ACTION 

Abstract 

 

  This research aims to study the pedagogical practices used by teachers with 
disabled students in Early Childhood Education and Early Years of Elementary 
School, in function of the remote teaching methodology to know if the teaching 
for / with these students is being valid for teaching -learning. The relevance of the 
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theme lies in the possibility that, based on the answers to the questionnaire, we 
can assess whether education is being of quality and equal for all in Brazil. In an 
exploratory and qualitative way, we applied an online questionnaire, for teachers 
of Early Childhood Education, and Elementary Years, who have disabled 
students and are monitoring learning and developing activities even at a distance, 
through remote teaching. The expectations for the conclusion of this research are 
the collection of the maximum possible answers, to analyze the responses of the 
teachers and soon after we can make relationships and discussions about the 
study and thus be possible to give visibility to inclusive education with the due 
importance that is to have, and contribute with suggestions of didactic 
methodologies for the future internship students and teachers, who were the ones 
who pushed for this study to start. 

 
 
Keywords: inclusive education, teaching-learning, disability,and remote teaching 
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TÍTULO: Responsabilidade penal dos fornecedores que atuam no marketplace 

Resumo 

O presente projeto trata da análise da responsabilização penal dos fornecedores 
que atuam no comercio eletrônico. Ainda existem muitas dúvidas sobre esse 
tema. Definir as hipóteses de caracterização de crime nos atos praticados pelos 
fornecedores é de extrema importância para garantir a proteção do consumidor 
no comércio eletrônico, no qual sua vulnerabilidade é acentuada. Buscar-se-á 
verificar os limites de atuação dos fornecedores com base na legislação vigente, 
ponderando-se os princípios constitucionais e os de proteção ao consumidor. 
 
Palavras-chave: Consumidor. Fornecedor. Crime. Relação de Consumo. 

TITLE: Criminal liability of suppliers operating in the marketplace 

Abstract 

The present project deals with the analysis of criminal liability of suppliers that 
operate in electronic commerce. There are still many doubts on this topic. 
Defining the hypotheses for characterizing crime in the acts practiced by suppliers 
is extremely important to guarantee consumer protection in electronic commerce, 
in which their vulnerability is accentuated. We will seek to verify the limits of 
performance of suppliers based on the current legislation, considering the 
constitutional and consumer protection principles. 
 
Keywords: Consumer. Provider. Crime. Consumer Relationship. 
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TÍTULO: Entrevistas com os usuários do Plantão Psicológico no Serviço Escola 

(SEPA) da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (Facisa). 

Resumo 

A pesquisa de título: “Entrevistas com usuários do Plantão Psicológico no 
Serviço Escola (SEPA) da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (FACISA)” 
está vinculada ao projeto de extensão universitária “Cuidar da existência - 
Plantão Psicológico no Sepa” no qual tem como objetivo ofertar o serviço de 
escuta emergencial para a comunidade do município de Santa Cruz (RN) além 
dos discentes da Facisa. Dessa forma, o presente estuda visa, através de 
entrevistas com os usuários, analisar os casos atendidos no Plantão, bem como 
mapear as necessidades de saúde mental do município. 
 
Palavras-chave: Plantão psicológico - Entrevistas. 

TITLE: Interviews with users on psychological duty on school service FACISA. 

Abstract 

The research "Interviews with users on psychological duty on school service 
FACISA", is linked to the university edtension program "take care of existence 
psychological duty on SEPA, aims to offer the emergency therapeutic listening 
for whole Santa Cruz community besides the FACISA students. This meant that, 
this study aims interview with users, analyze the cases attended on duty, build a 
map of mental health needs of the community. 
 
Keywords: Psychological duty - interviews 
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TÍTULO: SEMENTES INTERCULTURAIS COMO ESTRATÉGIA PARA 

FERTILIZAR A ARIDEZ CURRICULAR 

Resumo 

Espaços de formação de professores de ciências como os cursos de Licenciatura 
são locais privilegiados para construir experiências de diversidade, privilegiando 
o diálogo entre as ciências e diferentes expressões culturais. A partir destes 
cenários, o presente trabalho tem como objetivo investigar as imagens sobre 
cultura e as identificações dos repertórios culturais dos professores de ciências 
em formação da UFRN. Participaram 78 estudantes dos cursos de licenciatura 
em Ciências Biológicas, Química e Física cursando do primeiro ao nono 
semestre de curso. O trabalho se organiza em três matrizes narrativas a partir 
das quais emergiram 7 macrocategorias de análise, denominadas aqui de 
sementes, a partir da obra Monoculturas da mente de Vandana Shiva. Cada 
macrocategoria é composta por unidades de análise que dispõem as imagens e 
noções, totalizando 11 microcategorias. A multiplicidade de repertórios culturais 
que os professores de ciências em formação se aproximaram, tem potência de 
fertilidade para que as sementes germinem experiências híbridas, 
transdisciplinares, mas elas não irão se nutrir em um solo árido que não assuma 
a policultura existente. A escola se arranja de modo a desenvolver relações 
culturais próprias, mas os discentes carregam consigo repertórios particulares 
que constroem diálogos interculturais, dar voz a essas atividades é uma forma 
de contextualizar atitudes educativas fora de suas especialidades e reconhecer 
os distintos contextos que perpassam o tempo. 
 
Palavras-chave: Interculturalidade. Formação de Professores. Ensino de 

Ciências. 

TITLE: INTERCULTURAL SEEDS AS A STRATEGY TO FERTILIZE THE 

ARIDITY OF THE CURRICULUM 

Abstract 

Training spaces for science teachers such as undergraduate courses are 
privileged places to build experiences of diversity, privileging the dialogue 
between the sciences and different cultural expressions. From these scenarios, 
the present work aims to investigate images about culture and the identifications 
of cultural repertoires of science teachers in training at UFRN. 78 students from 
undergraduate courses in Biological Sciences, Chemistry and Physics 
participated in the first to ninth semester of the course. The work is organized in 
three narrative matrices from which 7 macrocategories of analysis emerged, here 
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called seeds, from the work Monoculturas da mente by Vandana Shiva. Each 
macrocategory is composed of units of analysis that have images and notions, 
totaling 11 microcategories. The multiplicity of cultural repertoires that science 
teachers in training have approached has fertility power so that the seeds 
germinate hybrid, transdisciplinary experiences, but they will not be nourished in 
an arid soil that does not assume the existing polyculture. The school arranges 
itself in order to develop its own cultural relationships, but the students carry with 
them private repertoires that build intercultural dialogues, giving voice to these 
activities is a way of contextualizing educational attitudes outside their specialties 
and recognizing the different contexts that span time. 
 
Keywords: Interculturality. Teachers training. Science Education. 
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TÍTULO: Leitura Dialógica para Educandos com autismo: um estudo interventivo 

Resumo 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do 
neurodesenvolvimento, caracterizado por prejuízos sociocomunicativos. As 
atipicidades cognitivas e comportamentais desses indivíduos pode acarretar em 
déficits nas habilidades da compreensão leitora. Com isso, é essencial que 
programas de intervenção em leitura sejam delineados para atender às 
demandas específicas desses alunos. Nessa perspectiva há o RECALL, 
programa adaptado da Leitura Dialógica com resultados promissores de acordo 
com a literatura. O presente estudo almeja investigar os efeitos do Recall na 
compreensão leitora de educandos com TEA e com desenvolvimento típico. 
Metodologia: O estudo, de cunho interventivo, conta com a participação de duas 
crianças com desenvolvimento típico (DT), duas com diagnóstico de TEA e dois 
agentes de leitura. Resultados: Foram conduzidas 13 sessões de capacitação 
dos 2 agentes de leitura e confeccionados arquivos de perguntas de 4 livros para 
a intervenção. Até o momento uma criança com DT de 4 anos foi recrutada e 
avaliada. As sessões interventivas estão em andamento. Conclusão: Nota-se a 
necessidade da continuidade do estudo quando as condições estiverem 
adequadas para tal, devido à escassez na literatura deste tema. 
 
Palavras-chave: Leitura Dialógica, Autismo, Pesquisa interventiva 

TITLE: Evaluation of the effectiveness of a Dialogic Reading program on reading 

comprehension of students with Autism 

Abstract 

Introduction: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder, 
with sociocommunicative loss. In this sense, there may be deficits in reading and 
writing skills of this population due to cognitive and behavioral atypicalities.Thus, 
it is essential that reading intervention programs be designed to meet the needs 
of these students. In this perspective, there is RECALL, a program adapted from 
Dialogic Reading with promising results, according to the research literature. The 
present study aims to investigate the effects of RECALL on reading 
comprehension skills of students with ASD their typically developing peers. 
Methodology: The participants of this intervention study were two children with 
typical development (TD), two diagnosed with ASD and two reading intervention 
agents. Results: In total there were 13 training sessions for the reading agents. 
Support materials were also prepared for 4 selected books. A 4 year old child 
with TD was selected, evaluated and is currently undergoing intervention started. 
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Conclusion: There is a need to continue the study due to limited research in this 
topic. 
 
Keywords: Dialogic Reading, Autism Spectrum Disorder, Intervention Study 
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TÍTULO: A História da Cartografia como registro das transformações da cidade: 

Mossoró em dois momentos - 1916 e 1953 

Resumo 

A cidade de Mossoró, durante a primeira metade do séc. XX, passou por 
diferentes momentos em seu crescimento econômico, populacional e de 
demandas sociais, gerando expansão física e problemas em seu espaço urbano. 
Esse processo de mudanças demandou intervenções dos poderes públicos e, 
parte das ações, em confecção de mapas da cidade. Tais peças traduzem as 
idealizações, expectativas e dificuldades dos diferentes contextos da história 
mossoroense. O presente trabalho tem por objetivo, portanto, apreender o papel 
das evidências e características representadas por essas cartografias na 
expressão do momento de sua elaboração. Assim, pauta-se no princípio que 
durante a confecção de um mapa é registrado o tempo histórico ao qual está 
inserido e, por isso, carrega consigo as suas marcas, algumas mais explícitas, 
outras mais tênues ou mesmo, mesmo a ausência de elementos. Contribuíram 
para o referencial teórico autores como: Harley, no que se refere à História da 
Cartografia e Corrêa, no entendimento da Produção do Espaço. Fundamentou-
se na análise das plantas de Mossoró organizadas pelo engenheiro Henrique de 
Novaes, em 1916, e pelo Escritório Saturnino de Brito, em 1953. Ademais, 
utilizou-se de pesquisas bibliográfica e documental. Por meio do traçado, da 
sistematização de objetos, motivo da elaboração e autoria, a cartografia 
possibilitou visualizar as características do espaço em diferentes momentos, 
onde é possível entender os problemas e anseios, de uma Mossoró em 
transformação 
 
Palavras-chave: História da Cartografia. Geografia Histórica. Mossoró 

TITLE: The History of Cartography as a record of the city's transformations: 

Mossoró in two moments - 1916 and 1953 

Abstract 

The city of Mossoró, during the first half of the 20th century, went through different 
moments in its economic, population and social demands growth, generating 
physical expansion and problems in its urban space. This change process 
demanded actions by public authorities and, part of the actions, in making maps 
of the city. Such pieces reflect the idealizations, expectations and difficulties of 
the different contexts of the Mossoroense history. The present work aims, 
therefore, to apprehend the role of the evidence and characteristics represented 
by these cartographies in the expression of the moment of its preparation. Thus, 
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it is based on the principle that during the making of a map the historical time to 
which it is inserted is recorded and, therefore, it carries with it its marks, some 
more explicit, others more tenuous or even, the absence of elements. 
Contributors to the theoretical framework were authors such as: Harley, with 
regard to the History of Cartography and Correa, in the understanding of Urban 
Space Production. It was based on the analysis of the Mossoró plants organized 
by the engineer Henrique de Novaes, in 1916, and by the Escritório Saturnino de 
Brito, in 1953. In addition, it uses bibliographic and documentary research. 
Through tracing, object systematization, reason for elaboration and authorship, 
cartography made it possible to visualize the characteristics of the space at 
different times, where it is possible to understand the problems and desires. 
 
Keywords: History of Cartography. Historical Geography. Mossoró 
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TÍTULO: Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT): Um espaço de 

organização e orientação da educação para o trabalho em São Paulo (1931) 

Resumo 

 

Este trabalho situa-se no campo da História da Educação profissional e tem 
como objetivo retratar o processo de criação e atuação do Instituto de 
Organização Racional do Trabalho (IDORT) como um instrumento regulador, 
financiado pelo Estado, para organização e sistematização da formação da 
classe trabalhadora, a partir de 1931, na cidade São Paulo. Visa-se também 
analisar o Instituto e sua revista como veículos de publicação e circulação dos 
ideais de educação para o trabalho no período, bem como espaços de 
sociabilidade dos intelectuais a ele vinculados. Para realização desta pesquisa, 
tomamos como fontes a revista IDORT publicada em março de 1951, 
operacionalizada através da metodologia da análise do discurso. Partimos, 
portanto de uma abordagem cultural da História, articulando o conceito de 
Sociabilidade de Jean-François Sirinelli. Mediante essas percepções, cabe 
destaque o entendimento do campo da história intelectual, situada no 
cruzamento das histórias política, social e cultural, em que, os intelectuais são 
definidos como mediadores culturais, produtores de bens simbólicos, e atores do 
político, atenciosos à vida da sociedade, bem como, presentes nos locais de 
produção e difusão de conhecimento. (SIRINELLI, 2003; GONTIJO, 2005). Para 
tal, com relação à Instituição, compreendemos o IDORT a partir das análises de 
Justino Magalhães, em que o espaço institucional perpassa a tessitura de 
relações e a construção de sentidos, indo além da circunscrição material de um 
prédio. 

 
 
Palavras-chave: História da Educação. Educação para o Trabalho. IDORT. 

TITLE: Institute of Rational Labor Organization (IDORT): A space for organizing 

and guiding education for work in São Paulo (1931) 

Abstract 

This work is located in the field of History of Professional Education and aims to 
portray the process of creation and performance of the Institute of Rational Labor 
Organization (IDORT) as a regulatory instrument, financed by the State, for 
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organizing and systematizing class formation. from 1931, in the city of São Paulo. 
It also aims to analyze the Institute and its magazine as vehicles for the 
publication and circulation of education ideals for work in the period, as well as 
spaces for sociability of the intellectuals linked to it. To carry out this research, 
we used as sources the IDORT magazine published in March 1951, made 
operational through the discourse analysis methodology. Therefore, we start from 
a cultural approach to History, articulating the concept of Sociability by Jean-
François Sirinelli. Through these perceptions, it is worth highlighting the 
understanding of the field of intellectual history, located at the intersection of 
political, social and cultural histories, in which intellectuals are defined as cultural 
mediators, producers of symbolic goods, and political actors, attentive to the life 
of society, as well as, present in the places of production and dissemination of 
knowledge. (SIRINELLI, 2003; GONTIJO, 2005). To this end, in relation to the 
Institution, we understand the IDORT based on the analysis of Justino 
Magalhães, in which the institutional space permeates the fabric of relationships 
and the construction of meanings, going beyond the material. 

 
Keywords: History of Education. Education for Work. IDORT. 
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TÍTULO: Saúde Mental, Participação Social e Cuidado: experiências em gestão 

autônoma de medicação no RN 

Resumo 

Este trabalho teve como proposta de construir uma pesquisa intervenção no 
campo da Rede de Atenção Psicossocial de Natal RN, junto ao Centro de 
convivência e cultura da cidade do Natal em conexão com o coletivo Plural de 
saúde mental. Ancorado pelas bases da análise institucional, a pesquisa se 
propôs a estudar e se aproximar de experiências com a estratégia da Gestão 
Autônoma de medicação (GAM) para que, em seguida, fosse implementada no 
campo. O trabalho, contudo, não pôde ir a campo em decorrência da pandemia 
da Covid-19 e da impossibilidade de se produzir presencialmente grupos 
coletivos, como se propõe a GAM. 
 
Palavras-chave: GAM. Análise Institucional. Autonomia. Cogestão. 

TITLE: Mental Health, Social Participation and Care: experiences in autonomous 

medication management in RN 

Abstract 

This work had as a proposal to build an intervention research in the field of the 
Psychosocial Care Network of Natal RN, next to the conviviality and culture 
center of the city of Natal in connection with the collective Plural of mental health. 
Anchored by the bases of institutional analysis, the research set out to study and 
approach experiences with the Autonomous Medication Management (GAM) 
strategy so that it could then be implemented in the field. The work, however, 
could not go into the field due to the Covid-19 pandemic and the impossibility of 
producing collective groups in person, as proposed by GAM. 
 
Keywords: GAM. Institutional analysis. Autonomy. Co-management. 
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TÍTULO: Os Impactos da Tradução: Uma comparação criacionista do Livro Popol 

Vuh da Criação Maia-Quiché segundo o Livro do Gênesis da Bíblia Sagrada. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo comparativo entre a gênese 
cosmogônica dos povos originários Maia no livro Popol Vuh (2007) com o livro 
do Gênesis da Bíblia Sagrada (2002) na tradução do Padre Ximénez (Apud 
BROTHERSTON; MEDEIROS, 2007). Justifica a realização do projeto o estudo 
da cultura Maia obscurecido pela colonização espanhola entre os séculos XVI e 
XVII. Observou-se, como resultado, pelo estudo comparativo entre os livros 
místicos, que aspectos do Gênesis, base da cosmovisão cristã do Ocidente, 
interferência na estrutura original do Popol Vuh. Concluiu-se, como hipótese, que 
a interferência relacionou-se a processos de evangelização durante o período de 
colonização. Constatou-se, ainda, na perspectiva linguística, intratextual, 
descontinuidades estruturais que, contextualmente, apresentaram-se 
incongruentes do ponto de vista cultural, social e histórico das sociedades pela 
(re) escrita. O comprometimento da originalidade da tradução do Popol Vuh, 
como livro fundamental para a identidade originária do sujeito latino-americano 
significaria, justificado pelo processo de colonização, a tentativa de 
(re)construção histórica parcial, ocidental, anulando contribuições significativas 
para o processo de formação das sociedades e, inclusive, da literatura e da 
cultura. Espera-se, contribuir no redimensionamento dos planos didáticos e 
curriculares no que envolva a tradição e cultura dos povos originários e o sujeito 
híbrido latino-americano. 
 
Palavras-chave: Povos originários. Popol Vuh. Tradução. Colonização. Estudo 

colonial. 

TITLE: The Impacts of the Translation: A creationist comparison of the Book 

Popol Vuh of the Mayan-Quiche Creation according to the Book of Genesis of 

the Holy Bible. 

Abstract 

The present work aims the comparative study between the cosmogonic genesis 
of the Mayan original peoples in the book Popol Vuh (2007) with the book of the 
Genesis of the Holy Bible (2002) in the translation of Father Ximénez (Apud 
BROTHERSTON; MEDEIROS, 2007). The study of the Mayan culture obscured 
by the Spanish colonization between the XVI and XVII centuries justifies the 
project. It was observed, as a result, by the comparative study between the 
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mystical books, that aspects of Genesis, base of the Christian cosmovision of the 
West, interference in the original structure of Popol Vuh. It was concluded, as a 
hypothesis, that the interference was related to processes of evangelization 
during the period of colonization. It was also verified, in the linguistic perspective, 
intratextual, structural discontinuities that, contextually, were incongruous from 
the cultural, social and historical point of view of the societies by (re) writing. The 
commitment of the originality of the translation of Popol Vuh, as a fundamental 
book for the original identity of the Latin American subject would mean, justified 
by the colonization process, the attempt to (re)construct a partial, Western 
historical, annulling significant contributions to the process of formation of 
societies and, even, of literature and culture. It is expected to contribute to the 
resizing of didactic and curricular plans in what involves the tradition and culture 
of the original peoples and the Latin hybrid subject. 
 
Keywords: Original peoples. Popol Vuh. Translation. Colonization. Colonial study 
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TÍTULO: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: CONCEPÇÕES E 

DIAGNÓSTICOS NA ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A Zona Costeira é considerada um dos principais biomas que integram o território 
brasileiro. Diante desse viés, a constatação de conflitos socioambientais nessa 
região se torna evidente. No Rio Grande Norte, com uma extensão de Zona 
Costeira de aproximadamente 400 km (de acordo com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável – IDEMA), tais conflitos são verificados. Assim, o 
objetivo deste trabalho é apresentar a concepção dos conflitos socioambientais 
adotada no Projeto de Pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona Costeira do 
RN: um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito 
e do Judiciário”, além de discutir alguns resultados referentes ao diagnóstico de 
tais conflitos. Para tal, buscou-se expor a definição da expressão “conflitos 
socioambientais” que fundamentou a atuação do Projeto de Pesquisa 
supramencionado, bem como apresentar um diagnóstico geral dos conflitos 
socioambientais existentes na Zona Costeira do RN no período de 2007-2017. 
Associado a essa realidade, houve a identificação dos municípios que possuem 
maior incidência de conflitos na Zona Costeira do RN, por meio de gráficos 
produzidos a partir dos dados da pesquisa, e uma breve discussão dos 
resultados obtidos. Nesse diapasão, constatou-se que grande parcela dos 
Municípios que integram a Zona Costeira do RN apresentam conflitos 
socioambientais. Soma-se a esse aspecto a constatação de que a sociedade 
como um todo é a maior prejudicada com a existência de tais conflitos. 
 
  
 
  
 
Palavras-chave: Conflitos Socioambientais. Zona Costeira. RN. Diagnóstico. 

TITLE: SOCIO-ENVIRONMENTAL CONFLICTS: CONCEPTIONS AND 

DIAGNOSES IN THE COASTAL ZONE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The Coastal Zone is considered one of the main biomes that make up the 
Brazilian territory. In view of this bias, the finding of socio-environmental conflicts 
in this region is evident. In Rio Grande Norte, with an extension of the Coastal 
Zone of approximately 400 km (according to the Institute for Sustainable 
Development - IDEMA), such conflicts are verified. Thus, the objective of this 
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work is to present a conception of the socio-environmental conflicts adopted in 
the Research Project “Social-environmental sonflicts in the Coastal Zone of RN: 
a profile of contemporary reality and an analysis of the role of the Law and the 
Judiciary”, in addition to discussing some results reference to the diagnosis of 
such conflicts. To this end, we sought to expose the definition of the expression 
“socio-environmental conflicts” that fundamentalized the performance of the 
aforementioned Research Project, as well as to present a general diagnosis of 
socio-environmental conflicts existing in the Coastal Zone of RN in the period 
2007-2017. Associated with this reality, there was the identification of the 
municipalities that have the highest incidence of conflicts in the Coastal Zone of 
RN, through graphics obtained from the research data, and a brief discussion of 
the results obtained. In this tuning fork, it was found that a large portion of the 
municipalities that comprise the Coastal Zone of RN have socio-environmental 
conflicts. Finally, it was found that society is the most affected. 
 
  
 
Keywords: Socio-environmental conflicts. Coastal Zone. RN. Diagnosis. 
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TÍTULO: Inter-relações Museu, Visita Escolar e Ciência, Tecnologia e Sociedade 

em Trabalhos dos Enpecs 

Resumo 

Este trabalho se baseia nos resultados de uma pesquisa bibliográfica que 
analisou as inter-relações museu, visita escolar e Ciência, Tecnologia e 
Sociedade em anais dos Encontros Nacionais de Pesquisadores em Educação 
em Ciências. Foram consultadas e analisadas as edições de 1999 a 2019. Dos 
8.220 artigos, 77 abordavam as inter-relações museu-vista escolar; três, museu-
CTS; e outros cinco continham discussões sobre museu, visita escolar e CTS. 
Nas edições de 2017 e 2019, havia 33 trabalhos nessa linhas. Por meio da 
análise de conteúdo, verificamos que a maioria dos trabalhos é oriunda de 
pesquisas empíricas qualitativas, com o objetivo de investigar aspectos 
relacionados à formação inicial e continuada de professores de ciências e 
interações de estudantes, principalmente do ensino fundamental, em museus e 
centros/parques de ciência. São mencionados diversos espaços, sendo os mais 
citados Museu Inhotim, Museu Nacional e  Museu da Vida. Em sua maioria, as 
pesquisas foram desenvolvidas por investigadores da região Sudeste do Brasil. 
Nossa análise indicou que há poucos trabalhos evidenciando as inter-relações 
museu-visita escolar-CTS. Considerando as transformações científicas e 
tecnológicas e seus impactos socioambientais, essas inter-relações seriam 
desejáveis na educação em ciências para promover uma alfabetização científica 
e tecnológica crítica. Julgamos que os museus têm um papel na democratização 
do conhecimento e na sensibilização para o exercício da cidadania. 
 
Palavras-chave: Alfabetização científica; educação não formal; CTS; museus de 

ciência 

TITLE: Interrelations Museum, School Visit and Science, Technology and Society 

in Enpecs Works 

Abstract 

 

This work is based on the results of a bibliographic research that analyzed the 
interrelationships between museum, school visit and Science, Technology and 
Society in annals of the National Meetings of Researchers in Science Education. 
The 1999 to 2019 editions were consulted and analyzed. Of the 8,220 articles, 
77 addressed the museum-school view interrelations; three, museum-CTS; and 
another five contained discussions about museum, school visit and CTS. In the 
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2017 and 2019 editions, there were 33 works along these lines. Through content 
analysis, we found that most of the work comes from qualitative empirical 
research, with the aim of investigating aspects related to the initial and continuing 
education of science teachers and student interactions, mainly in elementary 
education, in museums and centers / science parks. Several spaces are 
mentioned, the most cited being Inhotim Museum, National Museum and 
Museum of Life. Most of the research was carried out by researchers from the 
Southeast region of Brazil. Our analysis indicated that there are few studies 
showing the museum-school visit-CTS interrelationships. Considering the 
scientific and technological transformations and their socio-environmental 
impacts, these interrelationships would be desirable in science education to 
promote critical scientific and technological literacy. We believe that museums 
have a role in democratizing knowledge and raising awareness of the exercise of 
citizenship. 

 
 
Keywords: Scientific literacy; non-formal education; CTS; science museums 
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TÍTULO: ENSINO E INCLUSÃO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS DOCENTES PARA 

APRENDIZAGEM INCLUSIVA 

Resumo 

 

  Iniciamos esse trabalho abordando a temática do direito da educação para 
todas as pessoas, sendo garantida e assegurada pelo Estado e pela família. O 
direito educacional está assegurado por normas, princípios, leis e regulamentos 
para todos aqueles envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Investigar 
como os professores estão lidando com as aulas remotas nesse período de 
pandemia do covid – 19 e quais métodos estão utilizando ou que poderiam 
utilizar para auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com 
deficiência. A população foi surpreendida por uma pandemia jamais vista no 
Brasil e no mundo inteiro, devido a isso a sociedade praticamente parou, as aulas 
canceladas sendo preciso que encontrassem uma nova forma de se fazer 
educação, em meio disso surgiu o ensino remoto como uma solução para não 
deixar que os alunos fossem prejudicados, assim as aulas passaram em muitos 
lugares serem virtuais, professores foram obrigados a encontrar métodos para 
ensinar e garantir a aprendizagem dos educando, dessa forma encontra-se os 
alunos com deficiência que necessitam de um olhar especial e precisam ser 
incluídos nesse novo normal, tendo em visto as técnicas de ensino dos 
professores deveriam ser acessíveis para todos. O resultados da pesquisa foi 
dado através da aplicação do questionários com professores, os dados 
apresentados mostram como os educadores estão lidando com o ensino-
aprendizagem dos alunos nesse período de isolamento social. 

 
 
Palavras-chave: Educação inclusive – Ensino remoto – Deficiência – Alunos 

TITLE: SCHOOL TEACHING AND INCLUSION: TEACHING STRATEGIES FOR 

INCLUSIVE LEARNING 

Abstract 

 

  We started this work by addressing the issue of the right to education for all 
people, being guaranteed and ensured by the State and the family. Educational 
law is ensured by rules, principles, laws and regulations for all those involved in 
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the teaching-learning process. Investigate how teachers are dealing with remote 
classes in this pandemic period of the covid - 19 and what methods they are using 
or that they could use to assist in the development and learning of students with 
disabilities. The population was surprised by a pandemic never before seen in 
Brazil and in the whole world, due to that the society practically stopped, the 
classes canceled being necessary that they had to find a new way of doing 
education, in the middle of that the remote teaching appeared as a solution for 
do not let students be harmed, so classes have become virtual in many places, 
teachers have been forced to find methods to teach and guarantee the learning 
of the students, in this way we find students with disabilities who need a special 
look and need be included in this new norm, in view of the teaching techniques 
of teachers should be accessible to everyone. The research results were given 
through the application of questionnaires with teachers, the data presented show 
how educators are dealing with the teaching-learning of students in this period of 
social isolation. 

 
 
Keywords: Inclusive education - Remote education - Disability – Students 
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TÍTULO: Mapeando a mobilidade de mulheres para o trabalho: um estudo 

qualitativo. 

Resumo 

O estudo se refere a uma revisão integrativa de literatura e objetivou analisar a 
produção dos estudos de gênero sobre a mobilidade das mulheres em contextos 
urbanos e rurais. Os dados foram coletados na biblioteca virtual da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). No total 485 artigos 
foram encontrados, mas apenas 4 preencheram os critérios de elegibilidade, 
portanto, foram selecionados. Todos os textos tinham caráter teórico, cujas 
autoras eram mulheres brasileiras, exceto por uma autora mexicana. Foram 
publicados nos últimos 5 anos, sendo dois deles da área de sociologia, um de 
geografia e outro de arquitetura. As pesquisas focadas no norte global ativeram-
se ao conceito de dualismo familiar, enquanto aqueles que observaram o 
contexto latinoamericano levaram em conta questões como renda; grau de 
instrução; cor e etnia; jornada de trabalho; entre outros. Observou-se que o 
deslocamento característico das mulheres é mais curto que o dos homens, 
geralmente limitando-se ao bairro e arredores. Os meios de locomoção mais 
comuns são a pé ou de ônibus. As diferenças de gênero em relação à mobilidade 
são mais marcadas no contexto periférico. Observou-se também que fatores 
como escolaridade, maternidade e conjugalidade tinham menor relevância para 
o Índice de Trabalho Decente das mulheres que mobilidade e IDH da região de 
residência. 
 
Palavras-chave: mulheres; gênero; mobilidade; trabalho. 

TITLE: Mapping women's mobility to work: a qualitative study 

Abstract 

The study refers to an integrative literature review and aimed to analyze the 
production of gender studies on the mobility of women in urban and rural 
contexts. The data were collected in the virtual library of the Coordination for the 
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES). A total of 485 articles 
were found, but only 4 met the eligibility criteria, so they were selected. All texts 
were of a theoretical nature, whose authors were Brazilian women, except for a 
Mexican author. They were published in the last 5 years, two of them in the 
sociology area, one in geography and the other in architecture. Research focused 
on the global north has embraced the concept of family dualism, while those that 
have looked at the Latin American context have taken into account issues such 
as income; education level; color and ethnicity; working hours; among others. It 
was observed that the characteristic displacement of women is shorter than that 
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of men, generally limited to the neighborhood and surroundings. The most 
common means of transportation are on foot or by bus. Gender differences in 
relation to mobility are more marked in the peripheral context. It was also 
observed that factors such as education, maternity and conjugality were less 
relevant for the Decent Work Index of women than mobility and HDI in the region 
of residence. 
 
Keywords: women; gender; mobility; work. 
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TÍTULO: Modelos macroeconômicos multiblocos e a economia regional 

brasileira - Plano de trabalho 8 

Resumo 

A pesquisa em questão se debruça na análise dos ciclos econômicos do Brasil 
e dos Estados Unidos da América entre os anos de 1996 e 2017. A partir da 
coletas de dados de indicadores econômicos, para o Brasil verificou-se 
características típicas de uma economia em desenvolvimento como instabilidade 
do crescimento no período vulnerabilidade das estruturas produtivas, enquanto 
que para os EUA foi observado taxas de crescimento do produto bastante sólidas 
e bastante resiliência da economia frente à crises. Nesse sentido, entendendo a 
economia de cada país, a pesquisa se dispõe a explicar as razões pelas quais o 
Brasil não consegue grandes períodos de crescimento quais podem ser as 
saídas para esse ciclo vicioso estagnação econômica em que o Brasil se 
encontra atualmente. 
 
Palavras-chave: ciclos econômicos, crescimento econômico, economia 

brasileira. 

TITLE: Multiblock macroeconomic models and the Brazilian regional economy 

Abstract 

The research in question focuses on the analysis of economic cycles in Brazil 
and 
of the United States of America between the years 1996 and 2017. From the 
collections of 
data of economic indicators, for Brazil there were typical characteristics of 
a developing economy as growth instability in the period 
vulnerability of productive structures, while for the USA it was observed 
solid product growth rates and very resilience of the economy 
in the face of crises. In this sense, understanding the economy of each country, 
the research is available 
explain the reasons why Brazil does not achieve large periods of growth 
what can be the solutions to this vicious cycle of economic stagnation in which 
Brazil 
is currently in. 
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Keywords: economic cycles, economic growth, Brazilian economy. 
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TÍTULO: “Palpite Infeliz” / “Unfortunate Hint”: processo de tradução de uma 

canção de Noel Rosa, segundo o Princípio do Pentatlo, de Peter Low 

Resumo 

 

Este trabalho se insere dentro das atividades do projeto de pesquisa “(Não) Tem 
Tradução: as canções de Noel Rosa em Inglês, segundo o Princípio do Pentatlo 
de Peter Low”. Como o título sugere, o projeto tem como foco a produção de 
traduções cantáveis de Noel Rosa, tendo como base as técnicas apontadas pelo 
teórico Peter Low para esse tipo de tradução. Neste artigo, contextualizamos a 
vida de Noel Rosa e a canção “Palpite Infeliz”, cujo processo de produção de 
tradução cantável também é explorado neste texto. Para traduzir esta canção, 
utilizamos o Princípio do Pentatlo proposto por Peter Low (2017), no qual 
entende-se que traduções de canções devem ser cantáveis, e que para serem 
bem sucedidas devem balancear bons resultados em cinco quesitos: 1) rhythm: 
os versos devem obedecer a mesma métrica da letra original; 2) sense: a letra 
deve manter na língua-alvo o mesmo sentido do texto-fonte; 3) singability: a 
sonoridade, o encadeamento das palavras e as combinações fonéticas devem 
ocorrer de modo a facilitar o canto; 4) naturalness: o texto traduzido deve soar 
natural, dando a impressão de que o texto foi escrito originalmente na língua 
alvo; 5) rhyme: a versão traduzida deve manter um esquema de rimas parecido 
com o da original. Depois de introduzir o leitor sobre o compositor, canção e 
teoria, o artigo faz um comentário do processo de tradução de cada verso 
presente na canção, traçando um paralelo entre as escolhas dos tradutores e as 
ideias de Peter Low. 

 
 
Palavras-chave: Tradução de canções, Estudos da Tradução, Noel Rosa, Peter 

Low 

TITLE: “Palpite Infeliz”/”Unfurtonate Hint”: the translation process of a Noel 

Rosa’s song, according to Peter Low’s Pentathlon Principle. 

Abstract 

This work is part of the activities of the research project “(No) Translation: Noel 
Rosa’s songs in English, according Peter Low’s Pentathlon Principle”. As the title 
suggests, the research project focuses on the production of singable translations 
of Noel Rosa's songs, and it is backed up by the techniques pointed by Peter Low 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2601 

 

for this kind of translation. In this arcitle, we've contextualized Noel Rosa's life 
and the song "Palpite Infeliz", whose translation process is also explored in this 
text. In order to translate this song, we used the Penthatlon Principle proposed 
by Peter Low (2017), in which the author claims that song translations must be 
singable, and that in order to succeed the translator should balance good results 
in five aspects: 1) rhythm: the verses should obey the same metrics as the 
original; 2) sense: in the target language, the lyric must maintain the same 
meaning of the original text 3): singability: the verses need to have phonetic 
combinations that ease singing; 4) naturalness: the text must sound natural in the 
target language, getting close to the idea that it was originally written in that 
language; 5: rhyme: the translated version must maintain a rhyme scheme that 
is similar to the original one. After introducing the reader to the composer, the 
song, and the theory, the article comments on the translating process of each 
verse of Palpite Infeliz, tracing a paralell between the translators choices and the 
ideas put foward by Peter Low. 
 
Keywords: Song translation. Translation Studies. Noel Rosa. Peter Low. 
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CÓDIGO: HS1327 

AUTOR: NATÁLIA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: GILVANIA MAURICIO DIAS DE PONTES 

 

 

TÍTULO: ENTRE O LER, O CONTEXTUALIZAR E O FAZER: EXPERIÊNCIAS 

COM DESENHO E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Resumo 

Este trabalho visa refletir acerca da prática do desenho como linguagem da arte 
e sua presença na Educação Infantil em uma perspectiva inclusiva. Além disso, 
buscamos relatar um recorte do trabalho pedagógico desenvolvido na Turma 2 
do Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN), uma turma com 24 
crianças, das quais, 2 são diagnosticadas com necessidades educacionais 
específicas. Nesse processo, as crianças vivenciaram experiências no campo da 
Arte, mais especificamente, do desenho, de maneira que a pesquisa-intervenção 
contou com 10 encontros de aproximadamente uma hora e meia, concluindo sua 
realização por meio de uma exposição que ganhou o título “Gestos e marcas 
brincantes: exposição de desenhos da turma 2”. Por meio desta intervenção, 
buscamos ressaltar a importância do ensino e aprendizagem da Arte, bem como 
sua contribuição para a formação crítica, inclusiva e cidadã da criança na 
Educação Infantil. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Inclusão; Artes Visuais; Desenho. 

TITLE: BETWEEN READING, CONTEXTUALIZING AND DOING: 

EXPERIENCES WITH DRAWING AND INCLUSION IN CHILDHOOD 

EDUCATION 

Abstract 

 

This work aims to reflect on the practice of drawing as a language of art and its 
presence in Early Childhood Education in an inclusive perspective. In addition, 
we seek to report an excerpt of the pedagogical work developed in Class 2 of the 
Childhood Education Center (NEI / CAp / UFRN), a class with 24 children, of 
which 2 are diagnosed with specific educational needs. In this process, the 
children had experiences in the field of Art, more specifically, of drawing. The 
research-intervention had 10 meetings of approximately one and a half hour, 
being concluded through an exhibition titled "Gestures and playful brands: 
exhibition of drawings from class 2”. Through this intervention, we seek to 
emphasize the importance of teaching and learning about Art, as well as its 
contribution to the critical, inclusive and citizen education of children in Early 
Childhood Education. 
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Keywords: Early Childhood Education; Inclusion; Visual arts; Drawing. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2604 

 

CÓDIGO: HS1335 
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ORIENTADOR: MICHEL JAIRO VIEIRA DA SILVA 

 

 

TÍTULO: Maracajaú – Maxaranguape – RN: contextualização histórica do 

turismo no “Caribe Brasileiro” 

Resumo 

Esta pesquisa se concentra no destino turístico de Maracajaú – Maxaranguape 
/ RN, tendo como objetivo contextualizar historicamente o processo de 
turistificação de um distrito com apelo paisagístico para práticas de turismo de 
sol e mar, aventura e ecológico. Com referencial teórico pautado na interface 
entre turismo e desenvolvimento social a partir do fenômeno turístico, a pesquisa 
trata de temas como: emprego e renda, participação popular na gestão do 
turismo, além de lazer de residentes e turistas. Para isso, a pesquisa segue uma 
análise qualitativa e exploratória, alinhada a uma pesquisa bibliográfica, 
documental e midiática que dão suporte à contextualização histórica 
apresentada. As análises feitas permitiram o entendimento acerca de como a 
atividade turística veio a acontecer em Maracajaú e como a comunidade em meio 
à benesses e problemas vem se comportando diante do turismo. 
 
Palavras-chave: Maracajaú, Turismo, Contextualização Histórica 

TITLE: Maracajaú – Maxaranguape – RN: historical contextualization of tourism 

in the "Brazilian Caribbean" 

Abstract 

 

This research focuses on the tourist destination of Maracajaú - Maxaranguape / 
RN, with the objective of historically contextualizing the tourist process of a district 
with a landscape appeal for sun and sea, adventure and ecological tourism 
practices. With a theoretical framework based on the interface between tourism 
and social development based on the tourist phenomenon, a survey deals with 
topics such as: employment and income, popular participation in tourism 
management, in addition to leisure for residents and tourists. For this, a research 
follows a qualitative and exploratory analysis, aligned with a bibliographic, 
documentary and media research that support the historical context presented. 
The analyzes made allowed the understanding about how the tourist activity 
came to happen in Maracajaú and how the community in the midst of benefits 
and problems has been behaving in the face of tourism. 
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Keywords: Maracajaú, Tourism, Historical Contextualization. 
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TÍTULO: ENTRE PERMANÊNCIAS E DISSOLUÇÕES: A SALVAGUARDA DA 

CASA DA PÓLVORA 

Resumo 

 

O tombamento dos bens brasileiros como patrimônio cultural foi instituído por 
meio do Decreto Lei nº 25 de 1937, que protege os bens móveis e imóveis assim 
como resguarda os monumentos naturais com valor paisagístico. Em meio a 
esse acervo que começaria a ser protegido, as ruínas também foram 
consideradas e inscritas nos Livros do Tombo. Desta maneira, a pesquisa 
objetiva a análise das narrativas de salvaguarda sobre a Casa da Pólvora, 
localizada em João Pessoa, na Paraíba, com ênfase nas ameaças de demolição 
e no processo de valoração, para compreender como o tema das ruínas é 
mobilizado e discutido nos esforços de construção do acervo patrimonial 
brasileiro nos seus primórdios e, como consequência, viria a compor o imaginário 
da tradição e da modernidade no Brasil. Utilizou-se como fontes primárias os 
processos de tombamento, periódicos e materiais iconográficos, a partir das 
quais procedeu-se à sistematização e descrição, fazendo, em seguida, uma 
interpretação mais detalhada dos diferentes discursos de proteção ao bem. 
Dessa forma, os diferentes vieses das narrativas revelam que a valoração do 
patrimônio se constituiu mais pela tradição histórica do que pela artística, 
existindo um debate favorável à permanência do monumento durante o processo 
de salvaguarda. Por fim, apontam-se caminhos para a continuação desta 
pesquisa, em especial no estudo dos documentos da Série Obras e Inventários 
do IPHAN. 

 
 
Palavras-chave: Patrimônio. Ruínas. Processo de tombamento. Periódicos. 

TITLE: PERMANENCES AND DISSOLUTIONS: THE SAFEGUARD OF CASA 

DA PÓLVORA 

Abstract 

The listing of Brazilian property as cultural heritage was instituted by Actn. 25 of 
1937, which protects movable and immovable property as well as safeguarding 
natural monuments with landscape value. Amongst this collection that would 
begin to be protected, the ruins were also considered and inscribed in the 
Heritage Asset Book. In this way, the research aims to analyze the safeguard 
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narratives about the Casa da Pólvora, located in João Pessoa, Paraíba, with 
emphasis on the threats of demolition and the valuation process, to understand 
how the theme of the ruins is mobilized and discussed in the efforts to build the 
Brazilian heritage collection in its beginnings and, as a consequence, it would 
compose the imaginary of tradition and modernity in Brazil. For this purpose, we 
use as a primary source the processes of tipping, periodicals and iconographic 
materials, from which proceeded to systematization and description, making, 
afterwards, a more detailed interpretation of the different discourses of protection 
to the heritage. Thus, the different biases of the narratives reveal that the 
valuation of the heritage was constituted more by the historical tradition than by 
the artistic one, with a debate favorable to the permanence of the monument 
during the safeguarding process. Finally, ways are pointed out for the 
continuation of this research, especially in the study of the documents in the 
IPHAN Works and Inventories Series. 
 

 
Keywords: Heritage. Ruins. Listed building process. Periodical. 
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CÓDIGO: HS1338 

AUTOR: RUANNA MARIA BORGES DE ARAUJO DO NASCIMENTO 

ORIENTADOR: ANGELA MARIA CHUVAS NASCHOLD 

 

 

TÍTULO: PLANO DE TRABALHO I 

Resumo 

O presente relatório é fruto do trabalho desenvolvido enquanto bolsista 
PIBIC/UFRN na modalidade iniciação cientifica e tecnologia da UFRN 
(ICT/UFRN) sob a orientação da professora Dr. Ângela Maria Chuvas Naschold. 
O trabalho vai relatar todo o processo do projeto no qual foi realizado diversas 
atividades e estudos. 
 
Palavras-chave: estudos- conhecimentos- desafios 

TITLE: READING + NEUROSCIENCES: Time, Space and Innovative Linguistic-

Pedagogical Activities in Integral Education. 

Abstract 

This report is the result of the work developed as a PIBIC / UFRN scholarship 
holder in the scientific initiation and technology modality at UFRN (ICT / UFRN) 
under the guidance of Professor Dr. Angela Maria Chuvas Naschold. The work 
will report the entire project process in which several activities and studies were 
carried out. 
 
Keywords: studies- knowledge- challenges 
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CÓDIGO: HS1340 

AUTOR: ELIAS GABRIEL COSTA DA SILVA 

ORIENTADOR: SANDRA CRISTINA GOMES 

 

 

TÍTULO: Educação como Prioridade? Evidências sobre os períodos pré e pós 

Constituição de 1988 

Resumo 

Esta pesquisa propõe uma análise de proposições legislativas no período de 
1946 a 1964, em específico duas propostas de normatização nacional. Utilizo 
literaturas das políticas públicas e ciência política para entender qual o motivo 
de, à época, Projetos de Lei basilares frente ao analfabetismo brasileiro, que 
alcançava a triste marca de 50% dos adultos, não foram aprovados. Esta análise 
é chave para entender discursos e contextos prejudiciais para a educação 
brasileira do Século XX e trazer proposições mais assertivas que deveriam ser 
adotadas no período. 
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Políticas Públicas; Ciência Política. 

TITLE: Education as a Priority? Evidence on the pre- and post-Constitution 

periods of 1988 

Abstract 

This research proposes an analysis of legislative proposals in the period from 
1946 to 1964, in particular two proposals of national standardization. I use public 
policy literature and political science to understand why basic Law Projects, at 
the time, in the face of Brazilian illiteracy, which reached the sad mark of 50% of 
adults, were not approved. This analysis is key to understanding harmful 
discourses and contexts for Brazilian education in the 20th century and to bring 
more assertive propositions that should be adopted in the period. 
 
Keywords: Educational Policies; Public Policies; Political science. 
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TÍTULO: Uso e ocupação do solo dos conjuntos de Habitação social no RN 

Resumo 

 

O BNH foi um órgão que impulsionou as políticas habitacionais no Brasil entre 
as décadas de 1960 e 1980 e foi responsável pela criação de agências como as 
Cohabs, que proporcionou o sonho da moradia para muitas pessoas, inclusive 
as que viviam em estado de vulnerabilidade, e em 2009 o Programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV) foi criado com objetivos semelhantes e principalmente 
para proporcionar moradia social. Neste trabalho vamos analisar o processo de 
mudança de uso e ocupação do solo dos conjuntos habitacionais dos programas 
da Cohab/RN e PMCMV nos municípios de Mossoró e Açu no Rio Grande do 
Norte. 

 
 
Palavras-chave: Cohab/RN. PMCMV. Mudanças de uso 

TITLE: Land use and occupation of social housing estates in the RN 

Abstract 

 
The BNH was a body that promoted housing policies in Brazil between the 1960s 
and 1980s and was responsible for creating agencies such as the Cohabs, which 
provided the dream of housing for many people, including those living in 
vulnerable states, and in 2009 the Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV) 
was created with similar objectives and mainly to provide social housing. In this 
work we will analyze the process of land use change and land occupation of the 
housing units of the Cohab/RN and PMCMV programs in the municipalities of 
Mossoró and Açu in Rio Grande do Norte. 

  

 
 
Keywords: Cohab/RN. PMCMV. Use Changes 
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TÍTULO: etnografia audiovisual: narrativas e memórias 

Resumo 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade propor desafios e novas 
possibilidades aos alunos, educadores e comunidade para utilização dos 
recursos audiovisuais no processo de educação e sensibilização para 
compreensão do outro e de si mesmo. Faz parte também de uma proposta mais 
ampla que visa discutir temas relacionados à identidade, à cidadania e 
desigualdade social. Nesse sentido, soma-se a um projeto maior de construção 
de um novo modelo de conhecimento. A ciência, nesse sentido, precisa 
aproximar-se do conhecimento vulgar ou do senso comum e deve ser capaz de 
valorizar diferentes tipos de saberes (prudentes e decentes), bem como ser 
capaz de revelar outras perspectivas críticas sobre o mundo (Boaventura dos 
Santos, 2004). 
 
Palavras-chave: Antropologia Urbana. Etnografia audiovisual. Itinerários 

urbanos. 

TITLE: Audiovisual ethnography: narratives, memories and urban itineraries. 

Abstract 

This research is justified by the need to propose challenges and new possibilities 
to students, educators and the community for the use of audiovisual resources in 
the process of education and raising awareness to understand others and 
oneself. It is also part of a broader proposal that aims to discuss issues related 
to identity, citizenship and social inequality. In this sense, it is added to a larger 
project to build a new knowledge model. In this sense, science needs to come 
close to common knowledge or common sense and must be able to value 
different types of knowledge (prudent and decent), as well as be able to reveal 
other critical perspectives on the world (Boaventura dos Santos, 2004). 
 
Keywords: Urban Anthropology. Audiovisual ethnography. Urban itineraries. 
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TÍTULO: Exposição Anatomia Comparada: coleta, tratamento e análise de dados 

para implementação de ações inclusivas no Museu Câmara Cascudo 

Resumo 

Este artigo apresenta e discute a primeira fase de pesquisa para a produção de 
artefatos gráficos voltados para inclusão de visitantes com deficiência visual em 
museus de ciências. Defende-se que a representação tátil possa ser um caminho 
para qualificar a ação educativa em espaços não formais de ensino, reduzindo a 
barreira comunicacional do visitante cego e com baixa visão. A produção de 
imagens e artefatos táteis no Brasil está limitada às ações individualizadas em 
instituições culturais ou assistencialistas. Diante da importância do papel dos 
museus na divulgação do conhecimento, esta pesquisa objetiva coletar, tratar e 
analisar dados sobre a exposição "Anatomia Comparada" do Museu Câmara 
Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para elencar 
parâmetros de projeto que serão utilizados na implementação de ações 
inclusivas. O embasamento metodológico ampara-se nas abordagens de Secchi 
(2011), Duarte (2011), Lupton (2013) e Baxter (2000), em que a pesquisa de 
design envolve o público-alvo no processo de criação. Ademais, empregou-se 
técnicas de observação participativa para caracterizar e compreender as 
experiências do público com deficiência perante representações táteis. Desta 
maneira, almeja-se obter procedimentos e diretrizes, que orientem a concepção 
e a construção de materiais inclusivos para uso em ações educativas nos 
museus. Espera-se também que a sistematização desses dados possa contribuir 
para futuros estudos sobre a temática. 
 
Palavras-chave: Acessibilidade cultural. Museu. Inclusão. Design. Deficiência 

visual 

TITLE: Anatomia Comparada exhibition: collection, treatment and analysis of 

data for the implementation of inclusive initiatives at the Câmara Cascudo 

Museum 

Abstract 

This article presents and discusses the first research phase for the production of 
graphic artifacts targeted at the inclusion of visually impaired visitors in science 
museums. It argues that tactile representation can be a way to qualify the 
education department’s work in non-formal teaching environments, reducing 
communication barriers to blind and low vision visitors. The production of tactile 
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pictures and artifacts in Brazil is limited to individualized actions from cultural and 
assistentialist institutions. In view of the importance of the role of museums in 
disseminating knowledge, this research aims to collect, treat and analyse data 
from the Anatomia Comparada exhibition from the Câmara Cascudo Museum of 
the Federal University of Rio Grande do Norte, in order to elicit design parameters 
that will be used to implement inclusive initiatives. The methodology is based on 
the approaches of Secchi (2011), Duarte (2011), Lupton (2013) and Baxter 
(2000), in which the design research involves the target audience in the creation 
process. Furthermore, techniques for participatory observation were used to 
categorize and comprehend the experiences of the disabled public with tactile 
representation. Thus, the aim is to obtain procedures and guidelines that orient 
the conception and construction of inclusive materials for use in educational 
initiatives in museums. It is also expected that the data systematization can 
contribute to future studies on the subject. 
 
Keywords: Cultural accessibility. Museum. Inclusion. Design. Visual Impairment 
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TÍTULO: Avanços e retrocessos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

Resumo 

Autores 

 

Renata dos Santos de Oliveira (Autor) 

 

Angela Luzia Miranda (Profª Orientadora) 

 

  

 

As questões que permeiam a gestão dos resíduos sólidos vêm ganhando 
destaque nas discussões do dia a dia, em especial no cenário político, 
econômico e social, tendo em vista a sua relevância para o meio ambiente. Esse 
estudo tem como objetivo geral examinar as ações que promoveram os avanços 
e os retrocessos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A 
metodologia o estudo é configurado como uma pesquisa básica, de abordagem 
qualitativa de caráter descrito. O seu delineamento foi bibliográfico e documental. 
Para isso foram utilizadas as obras de Bosi (2015), Demajorovic e Lima (2013), 
e as legislações Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10004/2004 que trata da 
classificação dos resíduos entre outras. Os resultados dos dados apresentados 
e as discussões apontadas indicam que houveram avanços consideráveis com 
reação aos instrumentos e dispositivos da PNRS, porém, em se tratando de sua 
aplicação ainda existem aspectos deficientes, seja por questões políticas ou por 
viabilidade técnica em relação ao mercado de reciclagem. Conclui-se, portanto, 
que os fatores do retrocesso estão vinculados aos pontos estratégicos da PRNS 
e os avanços foram incipientes se consideramos que a PNRS já está em vigor 
desde há duas décadas. 
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Palavras-chave: 1. Acordo Setoriais. 2. Catadores. 3. Logística Reversa. 

TITLE: Advances and setbacks of the National Solid Waste Policy 

Abstract 

 

The issues that permeate solid waste management have been gaining 
prominence in the day-to-day discussions, especially in the political, economic 
and social scenario, in view of their relevance to the environment. This study has 
the general objective of examining the actions that promoted the advances and 
setbacks of the National Solid Waste Policy (PNRS). The methodology of the 
study is configured as a basic research, with a qualitative approach of a described 
character. Its design was bibliographic and documentary. For this purpose, the 
works of Bosi (2015), Demajorovic and Lima (2013) were used, as well as the 
National Solid Waste Policy (PNRS), Brazilian Technical Standards Association 
(ABNT) NBR 10004/2004, which deals with the classification of waste among 
others. The results of the data presented and the discussions pointed out indicate 
that there have been considerable advances in reaction to the PNRS instruments 
and devices, however, when it comes to their application, there are still deficient 
aspects, whether due to political issues or technical feasibility in relation to the 
recycling market. . It is concluded, therefore, that the setback factors are linked 
to the strategic points of the PRNS and the advances were incipient if we consider 
that the PNRS has been in force for two decades. 

 
 
Keywords: 1. Sectoral Agreement. 2. Waste pickers. 3. Reverse logistics. 
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AUTOR: GIOVANNA BARROS COSTA 

ORIENTADOR: GEORGE ALEXANDRE FERREIRA DANTAS 

 

 

TÍTULO: A administração do engenheiro Gentil Ferreira para Natal (1935-1940) 

Resumo 

 

A pesquisa “A administração do engenheiro Gentil Ferreira para Natal (1935-
1940)” busca compreender a influência da gestão do Governo Municipal, sob 
administração do engenheiro Gentil Ferreira, nas mudanças feitas na cidade 
durante esse período. Para isso foi feito uma revisão bibliográfica, de forma que 
as pesquisadoras tivessem o primeiro contato com o assunto, e o levantamento 
e sistematização em três fontes primárias. O periódico “A Ordem” foi pesquisado 
na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, o “A República” e as Mensagens 
de Governo do RN no acervo físico do Arquivo Público Estadual do RN. Este 
material foi sistematizado em planilhas tipo Excel, contendo no total 332 
matérias. Por meio da pesquisa mapeamos e começamos a discutir alguns dos 
melhoramentos na cidade, o saneamento de Natal, calçamento de diversas ruas, 
construção do Grande Hotel, dentre outros. O principal objetivo para esse ano 
foi coletar dados para dar seguimento ao estudo nos próximos anos, dessa 
forma, pode-se dizer o atingimos. 

 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Governo Municipal, Natal, Gentil Ferreira, 

História Ur 

TITLE: The administration of the engineer Gentil Ferreira to Natal (1935-1940) 

Abstract 

 

The research “The administration of the engineer Gentil Ferreira to Natal (1935-
1940)” seeks to understand the influence of Municipal Government’s 
management, under the engineer Gentil Ferreira’s administration, on the city 
changes during this period. For this, a bibliographic review was made, in order 
for the researchers to have a first contact with the subject, also was made a 
survey and systematization of three primary sources. The newspaper “A Ordem” 
was searched using the Digital Collection of the National Library, the “A 
República” and the Rio Grande do Norte’s Government Messages, using the 
physical collection in the State’s Public Archive of Rio Grande do Norte. This 
material was systematized in Excel spreadsheets, containing a total of 332 
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articles. Throughout the research we mapped and started to discuss some of the 
improvements in the city, the sanitation of Natal, the paving of several streets, the 
construction of the Grande Hotel, among others. The main goal for this year was 
to collect material and continue the study in the next years, then we can say that 
we archived our purpose. 

 
 
Keywords: Municipal Government, Natal, Gentil Ferreira, Urban history. 
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TÍTULO: Fontes para história urbana: subsídios para a cartografia histórica de 

Natal 

Resumo 

 

O presente relatório traz resultados da pesquisa que tem por objetivo analisar os 
planos e propostas de reforma urbana de Natal no início do século XX, com 
enfoque na década de 1930. Para isso estudamos jornais da época para auxiliar 
na compreensão dos acontecimentos urbanos e relacionar esses registros 
textuais com planos, fotografias e peças cartográficas. Buscamos compreender 
não somente as mudanças no traçado urbano, mas também as transformações 
sociais que acarretaram nessas modificações, as dificuldades em sua 
implementação e as relações entre essas alterações. Demos destaque 
inicialmente à Ribeira, mas com a pretensão de estender a análise a outros 
bairros de Natal na continuidade da pesquisa. 

 
 
Palavras-chave: Ribeira, década de 1930, Gentil Ferreira, planos urbanísticos. 

TITLE: Sources for urban history: subsidies for the historical cartography of Natal 

Abstract 

 

This report brings results of the research that aims to analyze the plans and 
proposals for urban reform in Natal in the early twentieth century, focusing the 
1930s. For this purpose, we researched newspapers from the period to lead us 
to understand the urban events and relate the textual registers with plans, 
photographs and cartographic pieces. We seek to understand not only the 
changes in the urban layout, but also the social transformations that led to these 
changes, the difficulties in their implementation and the relations between these 
alterations. We initially highlighted Ribeira, but with the intention of extending the 
analysis to other districts of Natal in the continuity of the research. 

 
 
Keywords: Ribeira, 1930’s decade, Gentil Ferreira, urban plans. 
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TÍTULO: O subjetivismo na ética cirenaica 

Resumo 

 

O presente trabalho expõe os resultados da execução do plano de pesquisa “O 
hedonismo grego antigo: O vocabulário do prazer nos cirenaicos e em Epicuro”, 
o qual têm como objetivo a investigação e discussão sobre a filosofia hedonista 
e os conceitos nela empreendidos. Para a melhor compreensão das mudanças 
e aprimoramento no hedonismo, foi preciso investigar a perspectiva da escola 
cirenaica, utilizando de registros doxográficos e relatos tardios visto que não 
existem textos diretos destes filósofos, principalmente do Aristipo de Cirene, o 
fundador. Nessa filosofia encontramos o prazer como afecção (páthe), como um 
movimento suave no corpo, e no centro da ética, visto que passa a ser o fim 
último de nossas vidas, guia para nossas ações e escolhas morais. Entretanto, 
colocar o critério das escolhas e recusas sobre uma afecção demonstra a 
ausência de critério racional, caindo no subjetivismo, já que as afecções são 
individuais e intransferíveis. Por fim, demonstramos que esta subjetividade na 
ética cirenaica se sustenta na indeterminação das coisas do mundo, ou seja, não 
podemos conhecer o substrato das coisas, somente aquilo que percebemos, por 
isso nossas afecções são o critério para nossas ações. 

 
 
Palavras-chave: 

ética.hedonismo.cirenaicos.prazer.indeterminação.conhecimento. 

TITLE: The subjectivism in cyrenaic ethics 

Abstract 

 

The present work results of the execution of the research plan “Ancient Greek 
hedonism: The vocabulary of pleasure in the Cyrenaics and Epicurus”, which 
aims to investigate and discuss hedonistic philosophy and the concepts 
undertaken. For a better understanding of the changes and improvement in 
hedonism, it was necessary to investigate the perspective of the Cyrenaic school, 
using doxographic records and late reports since there are no direct texts by 
these philosophers, specially by Aristipo de Cirene, the founder. In this 
philosophy we find pleasure as an affection (páthe), as a smooth movement in 
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the body, and in the center of ethics, since it becomes the ultimate end of our 
lives, as a guide for our actions and moral choices. However, placing the criterion 
of choices and avoidances on an affection demonstrates the absence of a rational 
criterion, falling into subjectivism, since the affections are individual and non-
transferable. Finally, we demonstrate that this subjectivity in Cyrenaic ethics is 
sustained by the indeterminacy of the things in the world, that is, we cannot know 
the substrate of things, only what we perceive, that is why our affections are the 
criterion for our actions. 

 
 
Keywords: ethics.hedonism.cyrenaics.pleasure.indeterminacy.knowledge. 
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TÍTULO: ATUAÇÃO DOS ESTUDANTES EM CONSELHOS E GRÊMIOS 

ESTUDANTIS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO 

MÉDIO DO RN 

Resumo 

 

O texto analisa os encaminhamentos assumidos pelo movimento estudantil 
(ME), focando no período precedente a instituição da Constituição Federal de 
1988 e da Lei 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), arcabouço 
legal que regulamenta a gestão escolar democrática numa diretriz que 
fundamenta e induz a implantação do Conselho Escolar e do Grêmio Estudantil. 
Incialmente discute que o ME tinha antecedentes históricos no início do período 
republicano nacional, indica a importância assumida pela União Nacional dos 
Estudantes (UNE) nos idos dos anos 1930, influência que sobressai-se na 
década de 1960 nos antecedentes do golpe civil-miliar de 1964, assumindo, na 
atualidade, uma conformações de cunho individualista e desmobilizado no 
âmbito da escola pública contemporânea. Para tanto, funda essas análises no 
posicionamento teórico-metodológico histórico-crítico. Contribui para 
compreensão do formato assumido pela participação estudantil, potencialmente, 
empoderada e coletiva dos alunos que atuam no âmbito da gestão pública em 
questões de ordem política e pedagógico-administrativa na escola de Ensino 
Médio público Potiguar, apresentando a possibilidade concreta de construção de 
um protagonismo estudantil coletivo, em função da oferta de subsídios que 
ajudem no debate que constrói o processo de democratização da escola. A 
observância desse posicionamento contribuirá para o aperfeiçoamento da 
prática de administração educacional no interior da escola pública. 

 
 
Palavras-chave: Gestão Escolar; Protagonismo Estudantil; Grêmio; Conselho 

Escolar 

TITLE: School councils and student unions in state public high schools: is the 

student a collective student protagonist in the democratization of public school 

management? 

Abstract 
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The text analyzes the directions taken by the student movement (ME), focusing 
in the previous period on the institution of the Federal Constitution of 1988 and 
Law 9.394/96 (Guidelines and Bases of National Education), legal framework that 
regulates democratic school management in a guideline that grounds and 
induces the implantation of the School Council and the Student Union. Initially, it 
argues that the ME had a historical background at the beginning of the national 
republican period, indicating the importance assumed by the National Students 
Union in the 1930s, an influence that stands out in the 1960s in the background 
of the civil-miliary coup of 1964, assuming, today, a conformation of an 
individualistic and demobilized nature within the contemporary public school. 
Therefore, it bases these analyzes on the historical-critical theoretical-
methodological positioning. It contributes to the understanding of the format 
assumed by the student participation, potentially, empowered and collective of 
the students who work in the scope of public management in matters of political 
and pedagogical-administrative order in the public high school Potiguar, 
presenting the concrete possibility of building a protagonism collective student, 
due to the offer of subsidies that help in the debate that builds the democratization 
process of the school. The observance of this position will contribute to the 
improvement of the practice of educational administration within the public 
school. 

 
 
Keywords: School management; Student Protagonism; Guild; School Council 
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TÍTULO: Gestão e análise da cultura material móvel coletada as atividades de 

campo do Projeto Pesquisa Arqueológica em Casas de Fazenda na região 

Seridó do RN 

Resumo 

A materialidade, por si só pode abrir uma janela para o passado, nela está 
guardada nossa história (MILLER, 2013), é nesse sentido que, elencamos os 
espaços de casas de Fazendas do séculos XVIII-XIX, como base para nosso 
trabalho, primeiramente, por entender que esses lugares estiveram presentes 
durante todo o processo de colonização e povoamento da então chamada 
microrregião Seridó Potiguar, as casas de fazenda, foram (como ainda são) 
espaços de vivências, trocas e de grande importância na construção da cultura 
regional. Contudo, através da Cultura material e, sobretudo, do olhar 
arqueológico que, o projeto se propõe a pensar de maneira interdisciplinar os 
potenciais arqueológicos, histórico-cultural, econômicos e Patrimoniais desse 
lugares, sobretudo a partir da análise dos artefatos móveis neles encontrados. 
Ademais, o projeto está vinculado ao laboratório de Arqueologia do Seridó (LAS), 
ligado ao curso de licenciatura e bacharelado em História do Ceres-UFRN, 
campus Caicó/RN. 
 
Palavras-chave: Arqueologia. Fazendas. Materialidade Sertaneja. Seridó 

TITLE: Management and analysis of the mobile material culture collected in the 

field activities of the Archaeological Research Project in Farmhouses in the 

Seridó region of RN 

Abstract 

Materiality, by itself, can open a window to the past, our history is kept there 
(MILLER, 2013), it is in this sense that we list the spaces of farm houses from the 
18th-19th centuries, as the basis for our work, first , understanding that these 
places were present throughout the process of colonization and settlement of the 
so-called micro-region Seridó Potiguar, farmhouses were (as they still are) 
spaces for experiences, exchanges and of great importance in the construction 
of regional culture. However, through material culture and, above all, through the 
archaeological perspective, the project proposes to think in an interdisciplinary 
way about the archaeological, historical-cultural, economic and heritage 
potentials of these places, especially from the analysis of the mobile artifacts 
found in them. In addition, the project is linked to the Seridó Archeology laboratory 
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(LAS), linked to the degree and bachelor's degree in History of Ceres-UFRN, 
campus Caicó / RN. 
 
Keywords: Archeology. Farms. Country materiality. Seridó 
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TÍTULO: Os meios digitais e as mulheres negras: Como as pautas dos povos 

subalternos se popularizam através internet? 

Resumo 

A internet, que historicamente foi uma máquina de luta e guerra, pode ser 
considerada, nos dias atuais, uma ferramenta de comunicação distribuída. Essa 
comunicação compartilhada ocasionou uma série de ativismos, até a articulação 
de ações coletivas contra sistemas totalitários, tornando a comunicação, assim 
como os ativismos, mais democráticos e permitindo que pautas sobre povos 
historicamente subalterniazdos fossem levantadas. Tendo em vista este cenário, 
a presente pesquisa possui o objetivo de investigar, através de uma análise de 
conteúdo da página do Instagram @thinkolga, se as manifestações sociais das 
mulheres no cenário digital atual contribuem para universalização do feminismo 
branco e invisibilização das mulheres negras, partindo da hipótese que a 
colonialidade historicamente estruturou as relações de poder e saber e 
desencadeou um apagamento de pautas, lutas, pensamentos e prioridades das 
mulheres feministas negras nas expressões feministas, com o objetivo de vericar 
as mudanças ocasionadas pela comunicação nos meios digitais. 
 
Palavras-chave: Internet. Comunicação. Ativismo. Feminismo. Colonialidade. 

TITLE: Digital media and black women: How do the agendas of subordinate 

peoples become popular through the internet? 

Abstract 

The internet, which historically was a machine of struggle and war, can now be 
considered a distributed communication tool. This shared communication caused 
a series of activisms, even the articulation of collective actions against totalitarian 
systems, making communication, as well as activisms, more democratic and 
allowing the agendas on historically subordinated peoples raised. In view of this 
scenario, this research aims to investigate, through a content analysis of the 
Instagram page @thinkolga, whether the social manifestations of women in the 
current digital scenario contribute to the universalization of white feminism and 
the invisibility of black women, starting from the hypothesis that coloniality 
historically structured as relations of power and knowledge and triggered an 
erasure of the agendas, struggles, thoughts and priorities of black feminist 
women in feminist expressions, with the objective of verifying how changes 
caused by communication in digital media. 
 
Keywords: Internet. Communication. Activism. Feminism. Coloniality. 
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TÍTULO: Práticas Tradutórias na tradução do livro The Clarinete por 

Resumo 

O livro The Clarinet, fornece um vasto conjunto de conhecimentos sobre o 
instrumento para aprendizes, a qual me incluo. A metodologia mostrada neste 
livro, faz o aprendiz perceber o quanto este material didático para a área de 
atuação e seu crescimento como instrumentalista. Portanto, o objetivo desta 
pesquisa foi a tradução (inglês-português) deste material que existe só em uma 
versão inglesa, a luz da importância dessa tradução para futuras aulas e estudos 
do mesmo. O primeiro rascunho da tradução do livro The Clarinet, traduzido por 
nós como, O Clarinete, foi realizada em seis meses de encontros com 
profissionais da área e com o instrumento de um software de tradução, 
iTranslatePro. Sucessivas revisões estão em andamento.  Além do produto final 
– a tradução do livro – a pesquisa gerou outros resultados: um maior 
conhecimento tanto da língua inglesa e práticas tradutórias quanto aos 
conteúdos musicais, uma vez que tradução requer a mais profunda leitura de um 
texto. Assim ampliei meu conhecimento sobre a criação e o desenvolvimento do 
instrumento do início dele até técnicas em diversas áreas da música, como o 
comportamento de um músico profissional, o clarinete na música clássica, no 
Jazz e em outros meios. Constatamos também que quando usar ferramentas 
computacionais para tradução, muitas revisões são necessárias uma vez que o 
software não localiza a linguagem para o contexto alvo. Com essa pesquisa 
ajudaremos o curso de clarinete de uma escola de musica do RN. 
 
Palavras-chave: Pratica tradutórias, clarinete, manual de musica. 

TITLE: Translational practices in the translation of a clarinet textbook 

Abstract 

The book The Clarinet, provides a wide range of knowledge about the instrument 
for learners, which I include. The methodology shown in this book, makes the 
apprentice realize how much this didactic material for the area of activity and its 
growth as an instrumentalist. Therefore, the objective of this research was the 
translation (English-Portuguese) of this material that exists only in an English 
version, in light of the importance of this translation for future classes and studies. 
The first draft of the translation of the book The Clarinet, translated by us as, The 
Clarinet, was carried out in six months of meetings with professionals in the field 
and with the instrument of a translation software, iTranslatePro. Successive 
reviews are in progress. In addition to the final product - the translation of the 
book - the research generated other results: greater knowledge of both the 
English language and translation practices, as well as musical content, since 
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translation requires the deepest reading of a text. So I expanded my knowledge 
about the creation and development of the instrument from the beginning of it to 
techniques in several areas of music, such as the behavior of a professional 
musician, the clarinet in classical music, jazz and other media. We also found 
that when using computational tools for translation, many revisions are necessary 
since the software does not find the language for the target context. With this 
research clarinet course of a music school in RN. 
 
Keywords: Practice translating, clarinet, music manual. 
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TÍTULO: Os Conflitos Gerados por Crimes Ambientais em Destinos com 

Potencial Turístico no RN 

Resumo 

O trabalho faz uma análise dos conflitos ocorridos no turismo causados pelo 
derramamento de óleo nas praias da região Nordeste do Brasil focado em dois 
objetivos principais. Primeiro, busca dimensionar o ocorrência desse 
derramamento a partir de informações sobre todas as localidades afetadas entre 
agosto de 2019 e janeiro de 2020. Segundo objetivo, mostrar, de forma 
simplificada, os impactos gerados no âmbito socioambiental, com um foco maior 
no setor turístico. 
 
Palavras-chave: crime ambiental, impactos, turismo 

TITLE: Conflicts generated by oil spills on the northeast coast 

Abstract 

The work makes an analysis of the conflicts in tourism caused by the oil spill on 
the beaches of the Northeast region of Brazil focused on two main objectives. 
First, it seeks to measure the occurrence of this spill from information on all 
affected locations between August 2019 and January 2020. Second, to show, in 
a simplified way, the impacts generated in the socio-environmental sphere, with 
a greater focus on the tourism sector. 
 
Keywords: environmental crime, impacts, tourism 
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TÍTULO: O ARQUIPÉLAGO DA POESIA EM CONCEIÇÃO LIMA - DIÁLOGOS 

INSULARES COM INOCÊNCIA MATA E ALDA DO ESPÍRITO SANTO 

Resumo 

Após 500 anos de colonização portuguesa, o país insular de São Tomé e 
Príncipe sofreu dolorosas perdas quanto as suas identidades culturais, 
linguísticas e religiosas. Dessa maneira, a literatura é capaz de resgatar essas 
identidades e memórias silenciadas, além de reconstruir sua própria história. 
Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo analisar com base na crítica 
literária de Inocência Mata alguns elementos das marcas da poética insular na 
poesia de Conceição Lima e Alda Espírito Santo, observando o universo das 
ilhas, das questões locais e sócio-políticos culturais, bem como o apagamento 
de línguas e culturas, legado deixado pela colonização portuguesa no país. Para 
tanto, foram selecionados como corpus dessa proposta alguns poemas retirados 
das seguintes obras dessas poetisas do arquipélago: A Dolorosa Raiz de 
Micondó (2006), da Conceição Lima e O coral das ilhas (2006), da Alda do 
Espírito Santo. 
 
Palavras-chave: São Tomé e Príncipe, insularidade, Conceição Lima, Alda 

Espírito Santo 

TITLE: THE ARCHIPELAGO OF POETRY IN CONCEIÇÃO LIMA - INSULAR 

DIALOGUES WITH INOCÊNCIA MATA AND ALDA DO ESPÍRITO SANTO 

Abstract 

After 500 years of Portuguese colonization, the island country of São Tomé and 
Príncipe suffered painful losses in terms of its cultural, linguistic and religious 
identities. In this way, literature is able to rescue these silenced identities and 
memories, in addition to reconstructing its own history. In this sense, this work 
aims to analyze, based on the literary criticism of Inocência Mata, some elements 
of the marks of island poetics in the poetry of Conceição Lima and Alda Espírito 
Santo, observing the universe of the islands, of local and cultural socio-political 
issues, as well such as the erasure of languages and cultures, a legacy left by 
Portuguese colonization in the country. For this purpose, some poems taken from 
the following works of these poets from the archipelago were selected as corpus 
of this proposal: A Dolorosa Raiz de Micondó (2006), by Conceição Lima and O 
coral das Ilhas (2006), by Alda do Espírito Santo. 
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Keywords: São Tomé and Príncipe, insularity, Conceição Lima, Alda Espírito 

Santo 
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TÍTULO: Por que, para que e como criar um periódico científico multimodal? 

Resumo 

Esta pesquisa visa evidenciar o potencial do uso de ferramentas tecnológicas 
multimodais de natureza interativa, dinâmica, comunicativa e significativa para a 
concepção e divulgação de um novo modelo de periódico científico situado no 
contexto das tecnologias digitais. O método encontrado no estudo de 
ferramentas digitais, comunicação e a na interação foram referências que 
guiaram a pesquisa. Nesse sentido, o objetivo da criação do periódico é 
contribuir para a disseminação do conhecimento através da divulgação de 
artigos na perspectiva inclusiva e didática. O plano metodológico analisou a área 
mais específica de atuação para a Revista Prometeu como um periódico 
educacional, além da elaboração de uma política de layout da revista e diretrizes 
científicas para enquadrar-se corretamente. A pesquisa foi elaborada de modo 
qualitativo, onde realizou-se investigação teórica e bibliográficas. O estudo 
conclui que o periódico adjunto da divulgação e interação, tende a ser uma 
ferramenta pedagógica para os processos de ensino e aprendizagem no âmbito 
universitário, social e ainda contribuir para a divulgação científica. 

 
Palavras-chave: Periódicos científicos; Divulgação científica; Multimodal; 

TITLE: Why and how to create a multimodal scientific journal? 

Abstract 

This research aims to highlight the potential of using multimodal technological 
tools of an interactive, dynamic, communicative and meaningful nature for the 
design and dissemination of a new model of scientific journal located in the 
context of digital technologies. The method found in the study of digital tools, 
communication and interaction were references that guided the research. In this 
sense, the objective of creating the journal is to contribute to the dissemination of 
knowledge through the dissemination of articles from an inclusive and didactic 
perspective. The methodological plan analyzed the most specific area of activity 
for Prometeu Magazine as an educational journal, in addition to the elaboration 
of a magazine layout policy and scientific guidelines to fit correctly. The research 
was carried out in a qualitative way, where theoretical and bibliographic research 
was carried out. The study concludes that the adjunct journal for dissemination 
and interaction tends to be a pedagogical tool for teaching and learning 
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processes at the university, social level and still contribute to scientific 
dissemination. 

 
Keywords: Scientific journals; Scientific divulgation; Multimodal; 
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TÍTULO: Revisão bibliográfica: caracterizando quintais produtivos e 

agroecológicos em contextos brasileiros 

Resumo 

O presente trabalho faz parte da pesquisa “Agricultura familiar e mercados: 
limites e possibilidades dos circuitos curtos enquanto construção de 
alternatividades no meio rural e estratégias de desenvolvimento local” 
desenvolvida sob a coordenação da Profa. Dra. Cimone Rozendo de Souza. 
Planejava-se que essa etapa da pesquisa fosse baseada nas visitas e 
experiências obtidas no campo, todavia, foi inviabilizada por conta do Covid-19, 
por isso, optou-se por fazer uma revisão bibliográfica acerca dos quintais 
produtivos, que são uma fração indispensável para a manutenção e reprodução 
dos Circuitos Curtos. Levando em consideração que não há muitas produções 
em relação a eles tornou-se necessário uma revisão bibliográfica aprofundada, 
sistematizada e que leve em consideração o protagonismo e importância que os 
quintais vem ganhando nas discussões sobre sistemas agroalimentares 
sustentáveis. 

 
Palavras-chave: Quintais produtivos. Circuitos curtos. Agricultura. 

Sustentabilidade. 

TITLE: Bibliographic review: characterizing productive and agroecological yards 

in Brazilian contexts 

Abstract 

The present work is part of the research “Family farming and markets: limits and 
possibilities of short circuits while building alternatives in rural areas and local 
development strategies” developed under the coordination of Profa. Dra. Cimone 
Rozendo de Souza. It was planned that this stage of the research would be based 
on visits and experiences obtained in the field, however, it was not feasible 
because of Covid-19, so it was decided to do a bibliographic review about the 
productive yards, which are an indispensable fraction for the maintenance and 
reproduction of the Short Circuits. Taking into account that there are not many 
productions in relation to them, it became necessary to carry out an in-depth, 
systematic bibliographic review that takes into account the protagonism and 
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importance that backyards have been gaining in discussions on sustainable 
agrifood systems. 

 

 

 
Keywords: Productive backyards. Short circuits. Agriculture. Sustainability. 
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TÍTULO: Família e escola na área de educação especial: um levantamento 

bibliográfico 

Resumo 

No que se refere a escolarização dos indivíduos a relação família-escola se 
apresenta como fundamental e facilitadora para a inclusão escolar, 
especialmente na área de Educação Especial (EE). O objetivo desse estudo foi 
realizar um levantamento bibliográfico sobre a relação família-escola no campo 
da EE que pudesse estar presente em teses e dissertações defendidas em 
programas de pós-graduação em educação das universidades federais do 
nordeste brasileiro. Foi incluída, também, a Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAr), especificamente o seu programa de pós-graduação em Educação 
Especial, devido a singularidade na área. Foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica realizada na base de dados do BNDT, considerando-se as 
produções no período de 2014 a 2019. Foram estabelecidas as seguintes 
categorias de análise: temas e problemáticas investigadas, etapa de ensino e 
deficiência estudada, universidade e palavras-chave. Foram encontradas 
apenas seis produções sobre o tema proposto. Dentre as etapas de ensino 
pesquisadas, a Educação Infantil foi a etapa que prevaleceu.  Destaca-se 
também uma maior produção científica UFSCAr sobre a temática pesquisada.No 
que diz respeito à função social da família e da escola, os trabalhos pesquisados 
destacam que ambas as instituições apresentam funções sociais distintas em 
relação ao processo de inclusão das crianças na educação especial. Dada a 
escassez de trabalhos encontrados a área apresenta-se possivelmente como 
campo fértil para pesquisas. 
 
Palavras-chave: Família. Escola. Educação Especial. Deficiência. 

TITLE: Family and school in the area of special education: a bibliographic survey 

Abstract 

 

Regarding the schooling of those belonging to a family-school relationship, it is 
fundamental and facilitates school inclusion, especially in the area of Special 
Education (SE). The objective of this study was to carry out a bibliographic survey 
on the family-school relationship in the field of SE that could be present in theses 
and dissertations defended in graduate education programs at federal 
universities in northeastern Brazil. The Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAr) was also included, specifically its post-graduate program in Special 
Education, due to its singularity in the area. A bibliographic research was carried 
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out in the BNDT database, considering the productions in the period from 2014 
to 2019. The following categories of analysis were common: themes and issues 
investigated, teaching stage and studied disability, university and keywords . Only 
six productions were found on the proposed theme. Among the researched 
teaching stages, Early Childhood Education was the stage that prevailed. It is 
also noteworthy a greater scientific production UFSCAr on the researched 
theme.With regard to the social function of the family and the school, the 
researched studies highlight that both institutions have different social functions 
in relation to the process of inclusion of children in special education . Given the 
scarcity of works found, the area presents itself possibly as a fertile field for 
research. 

 
 
Keywords: Family. School. Special Education. Desability. 
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TÍTULO: Organização da produção colaborativa das Notas de Aula para a 

disciplina Matemática Elementar do Bacharelado em Tecnologia da Informação. 

Resumo 

 

Este artigo apresenta o relatório do plano de trabalho referente ao auxílio na 
produção e integralização de um material textual usado por alunos como um 
instrumento auxiliar para o aprendizado dos conteúdos da disciplina de 
Matemática Elementar (ME), com foco na apresentação das ferramentas e como 
elas foram utilizadas na escrita colaborativa das Notas de Aula. Tal relato é uma 
expansão do que foi apresentado em (VICENTE 2019) . A fim de aprimorar o 
desenvolvimento das Notas de Aula de uma forma geral, algumas modificações 
foram feitas no uso do sistema de preparação de documentos LaTeX e na 
plataforma GitHub, utilizada para o desenvolvimento colaborativo. Além disso, 
para obter uma melhor organização colaborativa das atividades, foi estabelecido 
o uso do Trello como uma ferramenta de gerenciamento de atividades exercidas 
pelos envolvidos na elaboração do material, tais como a atribuição de tarefas e 
documentação das atividades. Como resultado, as medidas organizacionais 
trouxeram benefícios para todos os envolvidos no processo, bem como o 
desenvolvimento colaborativo das Notas de Aula tornou-se mais eficiente. 

 
 
Palavras-chave: Matemática Elementar. LaTeX. GitHub. Trello. 

TITLE: Organization of the collaborative production of the Lecture Notes for the 

Elementary Mathematics discipline of the Bachelor of Information Technology. 

Abstract 

 

This paper presents the report of the work plan regarding the aid in the production 
and integration of a textual material used by students as an auxiliary tool for 
learning the contents of the discipline of Elementary Mathematics (EM), focusing 
on the presentation of the tools and how they were used in the collaborative 
writing of the Lecture Notes. This report is an expansion of what was presented 
in (VICENTE 2019). In order to improve the development of the Class Notes in 
general, some modifications were made in the use of the LaTeX document 
preparation system and the GitHub platform, used for collaborative development. 
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In addition, in order to obtain a better collaborative organization of the activities, 
it was established the use of Trello as a tool to manage the activities performed 
by those involved in the preparation of the material, such as the assignment of 
tasks and documentation of the activities. As a result, the organizational 
measures brought benefits to all those involved in the process, as well as the 
collaborative development of the Lecture Notes became more efficient. 

 
 
Keywords: Elementary Math. LaTeX. GitHub. Trello. 
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TÍTULO: COMUNIDADES TRADICIONAIS E FINANÇAS SOLIDÁRIAS: um 

estudo sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão 

Resumo 

Com a crise provocada pelo modo de desenvolvimento implementado pelo 
capital, surge a necessidade de a classe trabalhadora buscar um novo modelo 
de desenvolvimento econômico que comtemple todos aqueles que se veem 
excluídos pela sociabilidade capitalista. Um modelo que ao invés da 
concorrência desenfreada incentive a cooperação entre os indivíduos e busque 
a inclusão social, tendo como características a autogestão e a solidariedade. 
Esse modelo é a Economia Solidária, cujo seus princípios norteiam o projeto de 
pesquisa “A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão/RN e 
o Banco Comunitário de Desenvolvimento: uma alternativa de finanças solidárias 
para os Povos e Comunidades Tradicionais”, no qual o plano de trabalho de que 
trata esse relatório está vinculado, e que se propõe a investigar o exercício de 
concepção de um banco comunitário e também o seu processo constituinte, ou 
seja, as organizações sociais envolvidas em sua criação. Considera-se como 
relevante o fato deste processo está acontecendo em uma comunidade 
tradicional que tem como algumas de suas particularidades a pesca artesanal e 
maricultura, além do comércio de alimentos e turismo comunitário como suas 
principais atividades econômicas. Os povos e comunidades tradicionais têm uma 
importância estratégica no debate sobre desenvolvimento sustentável por 
possuírem saber ambiental empírico, memória ecológica e viverem de acordo 
com os mesmos valores defendidos pela economia solidária. 
 
Palavras-chave: Bancos Comunitários. Finanças Solidárias. PCTs. 

TITLE: TRADITIONAL COMMUNITIES AND SOLIDARY FINANCE: a study on 

the Ponta de Tubarão Sustainable Development Reserve 

Abstract 

With the crisis caused by the way of development implemented by capital, the 
need arises for the working class to seek a new model of economic development 
that covers all those who see themselves excluded by capitalist sociability. A 
model that instead of rampant competition encourages cooperation between 
individuals and seeks social inclusion, with self-management and solidarity as 
characteristics. This model is the Solidarity Economy, whose principles guide the 
research project "The Ponta de Tubarão / RN Sustainable Development Reserve 
and the Community Development Bank: an alternative of solidarity finance for 
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Traditional Peoples and Communities", in which the plan The work to which this 
report deals is linked, and which proposes to investigate the exercise of designing 
a community bank and also its constituent process, that is, the social 
organizations involved in its creation. Relevant is the fact that this process is 
happening in a traditional community that has artisanal fishing and mariculture as 
some of its particularities, in addition to food trade and community tourism as its 
main economic activities. Traditional peoples and communities are of strategic 
importance in the debate on sustainable development because they have 
empirical environmental knowledge, ecological memory and live according to the 
same values defended by the solidary economy. 
 
Keywords: Community Banks. Solidary Finance. TPCs. 
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TÍTULO: Traduzindo para o inglês a canção de Noel Rosa “Não tem tradução”, 

segundo o Princípio do Pentatlo, de Peter Low 

Resumo 

Esta pesquisa é fruto do trabalho desenvolvido no projeto “(Não) Tem Tradução: 
as canções de Noel Rosa em Inglês, segundo o Princípio do Pentatlo, de Peter 
Low” (PROPESQ-UFRN). O projeto se propõe a divulgar a obra de Rosa em 
cenário internacional, por meio da produção de traduções cantáveis, tendo como 
língua-alvo o inglês. O processo de tradução aqui descrito é o da canção “Não 
tem tradução”, que dá nome ao projeto. Ela é uma crítica à influência estrangeira 
no Brasil decorrente da chegada do cinema falado, tema relevante até os dias 
de hoje. Como auxílio ao processo tradutório, foi aplicado o Princípio do Pentatlo, 
descrito no livro Translating Song: Lyrics and Texts, do professor e pesquisador 
neozelandês Peter Low. Nesse princípio, o autor traça um paralelo com o esporte 
olímpico e estabelece a existência de cinco elementos que devem guiar uma 
tradução cantável: a “cantabilidade”, o sentido, a naturalidade, o ritmo e as rimas. 
Foi este o referencial teórico que norteou as discussões apresentadas nesse 
trabalho. A tradução cantável de “Não tem tradução” encontra-se em fase de 
revisão final. Após essa etapa, ela estará pronta para ser gravada em estúdio, 
de acordo com os objetivos a longo prazo estabelecidos pelo projeto, que 
pretende materializar os resultados obtidos em um álbum musical. 

 
Palavras-chave: Estudos da Tradução; Música Popular Brasileira; Noel Rosa; 

Peter Low. 

TITLE: Translating Noel Rosa's song "Não tem tradução" to English, according 

to Peter Low’s Pentathlon Principle 

Abstract 

This research is the result of the work developed in the project “(Não) Tem 
Tradução: as canções de Noel Rosa em Inglês, segundo o Princípio do Pentatlo, 
de Peter Low” (PROPESQ-UFRN). The project aims to promote Rosa's work on 
the international stage, through the production of singable translations, with 
English as the target language. The translation process described here is that of 
the song “Não tem tradução”, which gives the project its name. It is a criticism of 
the foreign influence in Brazil due to the arrival of spoken cinema, a relevant topic 
until today. As an aid to the translation process, the Pentathlon Principle, 
described in the book Translating Song: Lyrics and Texts, by New Zealand 
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professor and researcher Peter Low was applied. In this principle, the author 
draws a parallel with the Olympic sport and establishes the existence of five 
elements that must guide a singable translation: singability, sense, naturalness, 
rhythm and rhyme. This was the theoretical framework that guided the 
discussions presented in this work. The singable translation of “Não tem 
tradução” is in the stage of final revision. After this stage, it will be ready to be 
recorded in the studio, according to the long-term objectives established by the 
project, which intends to materialize the results obtained in a musical album. 
 
Keywords: Translation Studies; Brazilian Popular Music; Noel Rosa; Peter Low. 
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TÍTULO: A Etnomusicologia no Nordeste Brasileiro: um estudo sobre iniciativas 

na área em cursos superiores 

Resumo 

Está pesquisa foi desenvolvida no período de um ano. Ela aborda a trasmissão 
em etnomusicologia, considerando o aumento que o campo teve nos últimos 
anos aqui no Brasil e a inserção de docentes formados na área, em cursos de 
música sem programa de pós-graduação, o que poderia acarretar em uma série 
de adapções em suas metodológia e abordagens para atender as demandas do 
curso e dar continuidade a sua formação enquanto etnomusicológo, um possível 
caminho seria desenvolver iniciativas de ensino, pesquisa e extensão que 
dialoguem com o campo. Buscando entender como as iniciativas 
etnomusicológicas se materializam nos cursos de música, sem programa de pós-
graduação, realizou-se entrevistas com dezenove professores que atuam nesse 
contexto, nas universidades públicas do nordeste brasileiro. Eles foram 
questionamos sobre seus processos formativos e interesses; sobre os desafios 
e demandas; e sobre o papel da etnomusicologia dentro da graduação e o seu 
imapcto na formação dos discentes. Como Resultado, entendemos que a 
etnomusiclogia se faz presente nos cursos de graduação, mesmo que distante 
do que se considera um espaço ideal de formação inicial. 
 
Palavras-chave: Etnomusicologia; Transmissão de conhecimento; Cursos de 

graduação. 

TITLE: Ethnomusicology in Northeast Brazil: a study on initiatives in the area in 

higher education courses 

Abstract 

This research was carried out over a period of one year. It addresses the 
transmission in ethnomusicology, considering the increase that the field has had 
in recent years here in Brazil and the insertion of teachers trained in the area, in 
music courses without a graduate program, which could result in a series of 
adaptations in its methodology and approaches to meet the demands of the 
course and continue its training as an ethnomusicologist, a possible way would 
be to develop teaching, research and extension initiatives that dialogue with the 
field. Seeking to understand how ethnomusicological initiatives materialize in 
music courses, without a postgraduate program, interviews were conducted with 
nineteen professors who work in this context, in public universities in northeastern 
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Brazil. They were asked about their training processes and interests; about 
challenges and demands; and on the role of ethnomusicology within 
undergraduate courses and its impact on the training of students. As a result, we 
understand that ethnomusiclogy is present in undergraduate courses, even if it is 
far from what is considered an ideal space for initial training. 
 
Keywords: Ethnomusicology; Knowledge transmission; Undergraduate courses. 
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TÍTULO: GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NO RN: DA INSERÇÃO AOS 

DESAFIOS E DILEMAS NOS DIAS ATUAIS 

Resumo 

Conhecido por sua potencialidade na geração energética por fonte eólica, o 
estado do Rio Grande do Norte (RN) tem se mantido em destaque nessa 
produção desde a inserção do Brasil nessa atividade, no início dos anos 2000. 
No entanto, apesar dos montantes de investimentos realizados nos municípios 
do RN, e das sinergias geradas pelo adensamento da cadeia produtiva do setor 
eólico no território nacional, em especial na região Nordeste, não se verifica o 
desenvolvimento setorial da indústria eólica nos espaços onde estão sendo 
realizados a montagem dos parques eólicos, destacando-se o RN, nesse 
contexto. Deste modo, esta pesquisa, procura discutir justamente os 
desdobramentos e a potencialidade do mercado eólico nos municípios do Rio 
Grande do Norte, versando sobre as condições de desenvolvimento desse setor 
ao longo do tempo e sobre as consequências e possibilidades trazidas para o 
território por meio dos investimentos já realizados. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória que, inicialmente, buscou realizar um aprofundamento teórico 
acerca da temática de desenvolvimento econômico regional, que, associando à 
coleta de dados secundários, permite aprofundar o debate e apontar algumas 
reflexões pertinentes ao estado da arte da geração de energia eólica no RN. 
 
  
 
Palavras-chave: Energia Eólica; Cadeia Produtiva; RN. 

TITLE: Generation Of Wind Energy In RN: From The Insertion To The Challenges 

And Dilemms In The Current Days 

Abstract 

 

Known for its potential in energy generation by wind power, the state of Rio 
Grande do Norte (RN) has remained in the spotlight in this production since 
Brazil's insertion in this activity, in the early 2000s. However, despite the amounts 
of investments carried out in the municipalities of RN, and the synergies 
generated by the densification of the production chain of the wind sector in the 
national territory, especially in the Northeast region, there is no sectoral 
development of the wind industry in the spaces where the wind farms are being 
set up, highlighting the RN, in this context .. Thus, this research seeks to discuss 
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precisely the developments and the potential of the wind market in the 
municipalities of Rio Grande do Norte, dealing with the development conditions 
of this sector over time and the consequences and possibilities brought to the 
territory through investments already made. It is an exploratory research that, 
initially, sought to carry out a theoretical deepening on the theme of regional 
economic development, which, in association with the collection of secondary 
data, allows to deepen the debate and point out some reflections pertinent to the 
state of the art of power generation wind power in RN. 

 
 
Keywords: Wind Energy; Productive chain; RN. 
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TÍTULO: UMA HISTÓRIA DANÇADA: Residência artística e intercâmbio cultural 

entre o Grupo de Dança da UFRN e o Art Moves Dance Studio Maine/EUA. 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo principal compreender as experiências ocorridas 
no intercâmbio cultural/residência artística, realizados entre o Grupo de Dança 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GDUFRN), coordenado pela 
professora Dra. Teodora de Araújo Alves, e o Stúdio de Dança Art Moves Dance, 
situado no estado do Maine/EUA, coordenado pela professora norte-americana 
Debi Irons. Tal intercâmbio iniciou-se no ano de 2014 e prosseguiu nos anos 
seguintes, com ênfase maior no ano de 2017, quando o GDUFRN teve a 
oportunidade de viajar ao Maine-EUA. Os resultados dessas experiências, serão 
relatados aqui a partir de entrevistas com os estudantes e/ou artistas 
participantes, como também por meio de uma breve descrição acerca dos 
trabalhos artísticos realizados no Brasil e nos EUA. 
 
Palavras-chave: Dança, Intercâmbio cultural, Residência artística, GDUFRN 

TITLE: A DANCED HISTORY: Art residency and cultural exchange between the 

UFRN Dance Group and Art Moves Dance Studio Maine / USA. 

Abstract 

The main objective of research is to understand the experiences that took place 
in the cultural exchange / artistic residency, carried out between the Dance Group 
of the Federal University of Rio Grande do Norte (GDUFRN), coordinated by 
Professor Dra. Teodora de Araújo Alves, and the Dance Studio Art Moves Dance, 
located in the state of Maine / USA, coordinated by the American teacher Debi 
Irons. This exchange started in 2014 and continued in the following years, with 
greater prominence in 2017, when the GDUFRN had the opportunity to travel to 
Maine-USA. The results of these experiences, will be reported here from 
highlights with the participating students and / or artists, as well as through a brief 
description of the artistic works carried out in Brazil and in the USA. 
 
Keywords: Dance, Cultural Exchange, Artistic Residence, GDUFRN 
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TÍTULO: CRIMINALIDADE VIOLENTA E SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE: DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES 

QUANTO À INVESTIGAÇÃO DOS ILÍCITOS VIOLENTOS 

Resumo 

Os números atinentes aos crimes violentos letais intencionais – CVLI atingiram 
no ano de 2017 o ápice negativo no cenário nacional, seguindo um crescimento 
escalonado desde o início do século, destacam-se os estados do Norte e 
Nordeste cujas médias foram registradas em índices superiores ao nacional. 
Estatisticamente, já é possível verificar no Brasil uma migração dos crimes 
violentos para estas regiões, superando o histórico antes concentrado no Sul e 
Sudeste do país. A problemática central da pesquisa insere-se, portanto, na 
busca do vínculo existente entre os esclarecimentos sobre os crimes violentos 
letais intencionais e seus efeitos, positivos e negativos, nos números da 
mortalidade no Brasil. Tendo como objetivo mais específico a apuração de ideias 
para otimizar o procedimento investigatório policial no Estado do Rio Grande do 
Norte. Nesse ínterim, foi utilizada como metodologia a revisão bibliográfica junto 
à literatura especializada sobre o tema, bem como a análise crítica dos dados 
obtidos em compilados de dados relacionados ao tema. Em sede de desfecho, 
foi observado que os esclarecimentos dos crimes violentos impactam de forma 
direta na redução dos índices de crimes violentos letais intencionais. Nesse 
contexto, a apuração dos ilícitos reclama a melhoria na aplicação de tecnologias, 
notadamente, o videomonitoramento como instrumento de investigação policial, 
vinculado a melhor capacitação dos agentes de Segurança Pública e a 
adequação das estruturas. 
 
Palavras-chave: Segurança Pública. CVLI. Investigação policial. Esclarecimento. 

TITLE: Violent criminality and directions on RN: guidelines, strategies and actions 

regarding investigation in the canvass of violent illicit, in order to conquer more 

efficiency on responsible identify 

Abstract 

The numbers relative on intentional lethal violent crimes - ILVC register in 2017 
the negative apex on national scenario, following a scaled growth since the 
beginning of the century, stands out, on those scenario the states from North and 
Northeast by register higher levels than the national one. Statically, is already 
possible verified on Brazil one migration of violent crimes to those regions, before 
concentrated at South and Southeast of country. The central issue of the 
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research is, therefore, inserted in the search for the existing link between the 
solve investigation and the violent intentional lethal crimes with yours effects, 
positives and negatives, on the numbers of mortality at Brazil. The more specific 
objective, the investigation for ideas to optimize the procedure of the police 
investigation on the State of Rio Grande do Norte. On this way, was utilized as 
methodology the literature review of the specialized bibliographic about the 
theme, plus the critic analyze from the data collected on compilates on the 
subject. Due to outcome, was observed that the solve of violent crimes have a 
direct impact on reducing violent lethal intentional rates. On those context, the 
investigation of illicit need a better technologies apply, especially, the video 
monitoring as an instrument of police investigation, linked to better training for 
Public Security agents and the adequacy of structures. 
 
Keywords: Public Security. ILVC. Police Investigation. Solve. 
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TÍTULO: Desenvolvimento Profissional dos professores de música na escola de 

educação básica 

Resumo 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que tem como objetivo 
geral compreender como ocorre o processo de desenvolvimento profissional do 
professor de música da região da grande Natal a partir da sua relação com a 
escola de educação básica. A presente pesquisa vem sendo realizada a partir 
de conceitos e entendimentos advindos dos resultados finais da tese de Gaulke, 
utilizando-se também da visão conceitual de lugar de Tuan, de desenvolvimento 
profissional de Nóvoa e de construção biográfica de Delory-Momberger, bem 
como a pesquisa autobiográfica e as narrativas. O estudo está sendo realizado 
por meio de entrevistas narrativas com quatro professores licenciados, 
experientes e atuantes em escolas de educação básica de Natal-RN, pensando 
a escola não como um pano de fundo, mas na complexidade de sua dimensão 
espacial. Os resultados aqui abordados correspondem a dois professores 
entrevistados e sinalizam que as relações do professor com a escola como base 
do desenvolvimento profissional do professor de música de Natal dependem do 
reconhecimento da profissão, do entendimento do ser professor na escola e de 
que fazem parte de uma categoria profissional, da relação e vinculação com os 
sujeitos escolares e da compreensão do que aprendem na e com a escola. Esses 
resultados favorecem a compreensão do processo em que se alia a formação 
com a atuação e fornecem pistas para pensar a formação de professores em 
cursos de licenciatura em música nas universidades federais. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Professores de música. 

Educação básica. 

TITLE: Professional Development of Music Teachers in the Basic Education 

School 

Abstract 

This work presents the results of a research that has as its general objective to 
understand how the process of professional development of music teachers in 
the region of Natal occurs from their relationship with the basic education school. 
This research was carried out based on concepts and understandings arising 
from the final results of Gaulke's thesis, also using Tuan's conceptual view of 
place, the development of professional development in Nóvoa and the 
biographical construction of Delory-Momberger, as well as the autobiographical 
research and narratives. The study was carried out through narratives with four 
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licensed teachers, experienced and working in basic education schools in Natal, 
thinking of the school not as a background, but in the complexity of its spatial 
dimension. The results here corresponding to two teachers interviewed and 
indicate that the teacher's relations with the school as a basis for the professional 
development of the music teacher dependent on the recognition of the profession, 
the understanding of being a teacher in the school that they are part of a 
professional category, the relationship and connection with students and 
understanding what we learn at and with the school. These results favor the 
understanding of the process in which the training follows with practice and clues 
to think about teacher training in music education courses at federal universities, 
mainly in the state of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Professional development. Music teachers. Basic education. 
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TÍTULO: O cenário dos conflitos socioambientais na Zona Costeira do RN 

(2007/2017): um ensaio à análise microrregional do Litoral Potiguar – Caso das 

microrregiões de Mossoró e de Macau. 

Resumo 

 

O presente artigo é fruto do trabalho do projeto de pesquisa “Conflitos 
socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea 
e uma análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”, ligado ao Departamento 
de Direito Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem-se a 
pretensão de analisar os principais conflitos socioambientais encontrados nas 
microrregiões de Mossoró e Macau da Zona Costeira do Rio Grande do Norte, 
no período entre 2007 e 2017. 

 
 
Palavras-chave: Zona Costeira; Conflito socioambiental; Direito Ambiental. 

TITLE: The scenario of socio-environmental conflicts in the Coastal Zone of RN 

(2007/2017): a trial of the microregional analysis of the potiguar coast – Case of 

the microregions of Mossoró and Macau. 

Abstract 

 

This article is the result of the work of the research project “Socio-environmental 
conflicts in the Coastal Zone of RN: a profile of contemporary reality and an 
analysis of the role of Law and the Judiciary”, linked to the Department of Public 
Law at the Federal University of Rio Grande do Norte. The intention is to analyze 
the main socio-environmental conflicts found in the micro-regions of Mossoró and 
Macau in the Coastal Zone of Rio Grande do Norte, in the period between 2007 
and 2017. 

 
 
Keywords: Coastal Zone; Socio-environmental conflict; Environmental Law. 
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TÍTULO: MULHERES-MÃES NA UNIVERSIDADE: (RE)CONHECENDO AS 

PERCEPÇÕES DE MÃES UNIVERSITÁRIAS E AS PROBLEMÁTICAS DO 

CUIDADO EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O presente trabalho é refere-se a pesquisa desenvolvida no período de um ano, 
em consonância com o projeto “Itinerários de mulheres-mães e pessoas que 
cuidam crianças dentro e fora da Universidade: o acesso a direitos desde um 
olhar interseccional” pensado e coordenado pela professora Ana Gretel. Tal 
projeto mantém suas atividades desde Agosto de 2019 no departamento de 
Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo deste 
trabalho é registrar e analisar etnograficamente as experiências compartilhadas 
a partir da pesquisa e discussão no decorrer do projeto e, consequentemente no 
processo de construção de outros trabalhos concluídos a partir deste. A fim de, 
atrelado ao quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – Educação de 
Qualidade – compreender as dificuldades institucionais/estruturais/físicas 
enfrentadas por mulheres-mães na função de estudantes universitárias. A partir 
de uma perspectiva interseccional, incentivando novos parâmetros teóricos e 
práticos. 
 
  
 
 

ODS: O presente trabalho refere-se ao quarto Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda de 2030 da ONU, contemplando o tema “Educação de 
qualidade”. Este objetivo abrange o tema desta pesquisa por reiterar a 
importância de uma educação de qualidade inclusive e para todos, de forma que 
as barreiras que possam impedir ou dificultar a igualdade educacional devem ser 
compreendidas e superadas. 

 
 
Palavras-chave: maternagem. mulheres. cuidado. interseccionalidade. mães-

universitária 

TITLE: WOMEN-MOTHERS AT THE UNIVERSITY: (RE) KNOWING THE 

PERCEPTIONS OF UNIVERSITY MOTHERS AND THE PROBLEMS OF CARE 

AT FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE 
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Abstract 

The present work is a reference to research carried out over a period of one year, 
in line with the project “Itineraries of women-mothers and people who care for 
children inside and outside the University: access to rights from an intersectional 
look” thought and coordinated by professor Doctor Ana Gretel. This project has 
maintained its activities since August 2019 in the Department of Anthropology at 
the Federal University of Rio Grande do Norte. The objective of this work is to 
register and analyze ethnographically as shared experiences from research and 
discussion during the project and, consequently, in the process of building other 
works completed from this. In order to, linked to the fourth Sustainable 
Development Objective - Quality Education - it comprises the institutional / 
treatment / physical difficulties faced by women-mothers in the function of 
university students. From an intersectional perspective, encouraging new 
theoretical and practical parameters. 
 
Keywords: maternity. women. caution. intersectionality. college mother 
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TÍTULO: JUSTIÇA RESTAURATIVA: POSSIBILIDADE PARA 

ENFRENTAMENTO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E GARANTIA DO 

ACESSO À JUSTIÇA? 

Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a Justiça Restaurativa como possível 
método para o enfrentamento dos conflitos socioambientais e de garantia do 
acesso à justiça. Além disso, o método adotado foi o qualitativo, sendo uma 
pesquisa de caráter descritivo e exploratório e tendo como procedimento técnico 
a pesquisa bibliográfica. Ao estudar os obstáculos do acesso à justiça, 
constatou-se que esses são relacionados ao tempo de duração do processo, 
custos, cultura de litigiosidade, falta de participação da sociedade na construção 
de soluções e de ausência de efetividade das decisões. Já os conflitos 
socioambientais envolvem diversas atividades, atores e grupos, sendo mais 
impactados os grupos com vulnerabilidade socioeconômica. A Justiça 
Restaurativa visa a uma nova visão do conflito, em que, na sua atuação, 
proporciona a epifania dos invisíveis, o empoderamento da comunidade e a 
corresponsabilidade na sugestão das medidas reparatórias, o que diminui a 
morosidade e aumenta a efetividade. Ademais, pode contribuir na prevenção de 
novos conflitos. Diante disso, conclui-se que a Justiça Restaurativa, mais do que 
um método para enfrentamento ou resolução dos conflitos socioambientais, 
permite uma transformação do conflito, tendo sempre como foco o paradigma da 
cultura de paz e de reconstrução de relações. Além disso, tem enorme potencial 
para promover o acesso à justiça a partir de suas características. 

 
 
Palavras-chave: Conflitos socioambientais. Acesso à justiça. Justiça 

Restaurativa 

TITLE: RESTAURATIVE JUSTICE: POSSIBILITY TO FACE SOCIO-

ENVIRONMENTAL CONFLICTS AND GUARANTEE OF ACCESS TO 

JUSTICE? 

Abstract 
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The objective of the present work is to analyze Restorative Justice as a possible 
method to face socio-environmental conflicts and guarantee access to justice. In 
addition, the method adopted was qualitative, being a research of descriptive and 
exploratory character and having bibliographic research as a technical 
procedure. When studying the obstacles to access to justice, it was found that 
these are related to the duration of the process, costs, culture of litigation, lack of 
participation by society in the construction of solutions and the lack of 
effectiveness of decisions. Socio-environmental conflicts, on the other hand, 
involve several activities, actors and groups, with groups with socioeconomic 
vulnerability being more impacted. Restorative Justice aims at a new view of the 
conflict, in which, in its performance, it provides the epiphany of the invisible, the 
empowerment of the community and co-responsibility in suggesting remedial 
measures, which reduces the delay and increases effectiveness. Furthermore, it 
can contribute to the prevention of new conflicts. Therefore, it is concluded that 
the Restorative Justice, more than a method for confronting or resolving socio-
environmental conflicts, allows for a transformation of the conflict, always 
focusing on the paradigm of the culture of peace and the reconstruction of 
relationships. In addition, it has enormous potential to promote access to justice 
based on its characteristics. 

 
 
Keywords: Socio-environmental conflicts.Access to justice.Restorative Justice. 
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TÍTULO: Investigação do efeito do consumo sobre a percepção da atratividade 

Resumo 

A atratividade de um indivíduo pode se modificar através da alteração do status 
social, que pode ocorrer mediante a posse de bens de consumo, como, por 
exemplo, carros de luxo. Poucos trabalhos investigaram o efeito do consumo de 
produtos e serviços na modulação da atratividade de indivíduos a partir da 
perspectiva evolutiva. O objetivo do trabalho foi verificar se o sexo, o status do 
relacionamento e o tipo de consumo (luxuoso ou popular) afetam a percepção 
da atratividade dos participantes com relação aos sujeitos-estímulo. Para isso, 
124 participantes avaliaram modelos que pertencem a duas condições 
experimentais: consumo popular ou de luxo. Ao avaliarem os sujeitos-estímulo, 
os participantes deverão indicar o valor de mercado global e atratividade 
apresentada por esses sujeitos. Espera-se que este trabalho amplie a 
compreensão dos efeitos causados pelo comportamento de consumo humano. 
Este projeto é importante na investigação do funcionamento e das 
consequências de escolhas de consumo, e sua possível aplicação em práticas 
mercadológicas e publicitárias. 
 
Palavras-chave: Atratividade; Consumo conspícuo; Valor de mercado; 

Percepção. 

TITLE: Investigation of the effect of consumption on the perception of 

attractiveness 

Abstract 

An individual's attractiveness can change through changing social status, which 
can occur through possession of consumer goods, such as luxury cars. Few 
studies have investigated the effect of consumption of products and services on 
modulating the attractiveness of individuals from an evolutionary perspective. 
The objective of the study was to verify whether sex, relationship status and type 
of consumption (luxurious or popular) affect the perception of the participants' 
attractiveness in relation to the stimulus subjects. For this, 124 participants 
evaluated models that belong to two experimental conditions: popular or luxury 
consumption. When evaluating the stimulus subjects, the participants must 
indicate the global market value and attractiveness presented by these subjects. 
This work is expected to broaden the understanding of the effects caused by 
human consumption behavior. This project is important in investigating the 
functioning and consequences of consumption choices, and its possible 
application in marketing and advertising practices. 
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Keywords: Attractiveness; Conspicuous consumption; Market value; Perception. 
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TÍTULO: Estados emocionais negativos e forças psicológicas: Como está a 

saúde mental dos graduandos da FACISA/UFRN? 

Resumo 

Com a intenção de contribuir com os estudos sobre a saúde mental dos 
graduandos, especificamente no contexto do interior do estado, e com o objetivo 
de identificar fatores de proteção, assim como subsidiar a construção de ações 
e políticas institucionais eficazes, propomos este projeto de pesquisa. Trata-se 
de um estudo longitudinal, iniciado no segundo semestre de 2019, que rastreia 
e acompanha (follow-up), por um período de dois anos, possíveis indicadores de 
depressão, ansiedade e estresse nos graduandos, e para conhecer as 
qualidades positivas dos estudantes, como autoeficácia (crenças pessoais que 
fortalecem a busca por objetivos), apego ao lugar (vínculos emocionais com o 
lugar onde vive, favorecendo a adaptação e cuidado com o ambiente) e 
satisfação de vida (avaliação global do quão está satisfeito com a vida). Neste 
trabalho apresentam-se os dados da primeira coleta de dados pesquisa, por 
meio de um questionário presencial com 118 estudantes de graduação da 
FACISA/UFRN, antes da pandemia de COVID-19. O instrumento contém 
perguntas sociodemográficas e quatro escalas que verificam os construtos 
pesquisados. Os resultados indicam que os estudantes do primeiro ano letivo de 
cada curso foram pouco afetados pelas emoções negativas, tendo 
experimentado forças psicológicas de moderadas a altas. Este estudo pode 
colaborar para apoiar as ações de saúde mental da FACISA/UFRN e para 
identificar indicadores de uma jornada universitária feliz. 
 
Palavras-chave: Emoções negativas. Forças psicológicas. Graduação. Saúde 

Mental. 

TITLE: Negative emotional states and psychological forces: How is the mental 

health of FACISA/UFRN graduates? 

Abstract 

With the intention of contributing to studies on the mental health of graduates, 
specifically in the context of the interior of the state, and with the objective of 
identifying protective factors, as well as supporting the construction of effective 
institutional actions and policies, we propose this research project. This is a 
longitudinal study, initiated in the second period of 2019, which tracks and 
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monitors (follow-up), for a time of two years, possible indicators of depression, 
anxiety and stress in students, and to learn about the positive qualities of 
students, such as self-efficacy (personal beliefs that strengthen the search for 
goals), place attachment (emotional bonds with the place where they live, 
favoring adaptation and care for the environment) and life satisfaction (global 
assessment of how satisfied they are with life ). In this work, the data from the 
first research data collection are presented, through a face-to-face questionnaire 
with 118 undergraduate students from FACISA / UFRN, before the COVID-19 
pandemic. The instrument contains sociodemographic questions and four scales 
that verify the constructs surveyed. The results indicate that students in the first 
academic year of each course were little affected by negative emotions, having 
experienced moderate to high psychological forces. This study can collaborate to 
support FACISA/UFRN's mental health actions and to identify indicators of a 
happy university journey. 
 
Keywords: negative emotions. Psychological forces. University graduate. Mental 

h 
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TÍTULO: Por outras narrativas históricas: famílias negras em São José de Mipibu 

no século XIX 

Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar as atividades desenvolvidas pelo projeto de 
pesquisa Estudos de Demografia História e Geografia Política, realizados nos 
período de Agosto de 2019 até Julho de 2020. Utilizando documentação 
paroquial referente a freguesia de Santa Ana de São José de Mipibu, disponível 
no Arquivo Metropolitano da Arquidiocese do Natal, foram lidos e transcritos 
registros de batismo e casamento, a fim de colher informações sobre os sujeitos 
escravizados da freguesia e as redes que construíram ao longo do tempo. Para 
tanto, foi elaborado um banco de dados que recolhesse esses informações e os 
registros foram lidos, transcritos e inseridos no banco. Os resultados apontam 
para a presença de famílias no interior das senzalas, comumente ligadas a 
pessoas livres e importantes, fornecendo indícios para entender as estratégias 
de vida desses sujeitos. 
 
Palavras-chave: Escravidão; Registros de Batismo; São José de Mipibu 

TITLE: Initial demography studies of slaves in São José de Mipibu: Brazil, séc. 

XIX 

Abstract 

This paper aims to report the activities developed by the research project 
Demographic Studies History and Political Geography, carried out from August 
2019 to July 2020. Using parish documents referring to the Santa Ana's parish 
from São José de Mipibu, available at the Metropolitan Archives from the 
Archdiocese of Natal, records of baptism and marriage were read and 
transcribed, in order to gather information about the enslaved subjects of the 
parish and how they built networks over time. For this purpose, a database was 
created that collected those informations and the records were read, transcribed 
and inserted in the bank. The results point to the presence of families inside the 
slave quarters, commonly linked to free and important people, providing evidence 
to understand the subject's life policies. 
 
Keywords: Slavery, Baptism Records, São José de Mipibu 
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TÍTULO: Jornalismo x notícias falsas: o serviço de checagem como ferramenta 

fundamental 

Resumo 

Num mundo com cada dia mais informação e cada dica menos significado 
(Baudrillard, 1981), a constante ameaça das notícias falsas, vêm minando a 
confiança nas mídias tradicionais e sendo arma política eficaz, basta olharmos 
os impactos das fake news nas últimas das eleições pelo mundo. Percebida a 
necessidade de entender qual a origem do problema, esse trabalho tem como 
intuito analisar o serviço de checagem “Fato ou fake” do portal G1. 

 
Palavras-chave: checagem, fake news, jornalismo, Fato ou Fake. 

TITLE: Journalism vs. fake news: the checking service as a fundamental tool 

Abstract 

In a world with more information and less hint each day (Baudrillard, 1981), the 
constant threat of false news has been undermining confidence in traditional 
media and being an effective political weapon, just look at the impacts of the latest 
fake news. of elections around the world. Perceiving the need to understand the 
source of the problem, this work aims to analyze the check service "Fato ou fake" 
on the G1 portal. 
 
Keywords: fact-checking, fake news, journalism, Fato ou fake. 
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TÍTULO: Jornal Opinião: contribuições à problemática da redistribuição de renda 

versus "milagre econômico" 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados de pesquisa 
“Jornal Opinião: contribuições à problemática da redistribuição de renda versus 
"milagre econômico". Destacamos as contribuições de Paul Singer (1932–2018), 
economista e cientista social que se tornou reconhecido crítico do "milagre" no 
diagnótico da concentração de renda, e as contribuições de Francisco Weffort 
para o entendimento do sindicalismo brasileiro durante a Ditadura Militar. 
 
Palavras-chave: Jornal Opinião, Paul Singer, Francisco Weffort, Ditadura, 

Milagre 

TITLE: Jornal Opinion: contributions to the problem of income redistribution 

versus "economic miracle" 

Abstract 

The present work aims to present research results “Jornal Opinion: contributions 
to the problem of income redistribution versus" economic miracle ". We highlight 
the contributions of Paul Singer (1932–2018), economist and social scientist who 
became a recognized critic of the "miracle" in diagnosing income concentration, 
and Francisco Weffort's contributions to the understanding of Brazilian unionism 
during the Military Dictatorship. 
 
Keywords: Opinion, Paul Singer, Francisco Weffort, Dictatorship, Miracle 
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TÍTULO: POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE CATADORES 

E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: UMA ANÁLISE DO PROJETO 

CATAFORTE NO PERÍODO 2007 A 2015 

Resumo 

 

O objetivo desse relatório é apresentar o resultado de estudo sobre o Programa 
de Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo dos Catadores de 
Materiais Recicláveis – Cataforte, concebido e desenvolvido entre os anos de 
2007 e 2016 no âmbito das iniciativas do Governo Federal para promover a 
inclusão social e econômica desses trabalhadores e trabalhadoras considerando 
a aprovação e implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. A 
análise considera as particularidades das condições de vida e de trabalho no 
cotidiano dos sujeitos que vivem da catação. Especificamente, no Plano de 
Trabalho de Iniciação Científica, buscou-se observar de que modo as 
experiências desenvolvidas pelo Programa Cataforte foram potenciadas e/ou 
sofreram limitações a partir das disposições políticas, econômicas e sociais 
postas. Verificou-se que o Programa ao adotar estratégias que articulavam a 
promoção da assistência técnica e as ações formativas, fortaleceu e ampliou os 
processos produtivos, a inserção nas cadeias de valor e a renda dos catadores. 
No entanto, a iniciativa governamental também expressa os limites no 
enfrentamento e superação das condições estruturais de exploração direta e 
indireta do trabalho e da riqueza gerada por esses trabalhadores e 
trabalhadoras. 

 
 
Palavras-chave: Catadores de materiais recicláveis, resíduos sólidos, 

cooperativas. 

TITLE: POLITICS FOR SOCIAL AND ECONOMIC INCLUSION OF 

COLLECTORS AND COLLECTORS OF RECYCLABLE MATERIALS: AN 

ANALYSIS OF THE CATAFORTE PROJECT IN THE PERIOD 2007 TO 2015 

Abstract 
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The purpose of this report is to present the study’s results about the Program for 
Strengthening the Association of Recyclable Materials Collectors - Cataforte, 
formulated and developed between the years 2007 and 2016 within the scope of 
the Federal Government's initiatives to promote social inclusion and economic 
growth of these workers, considering the approval and implementation of the 
National Solid Waste Policy - PNRS. The analysis considers the peculiarities of 
the living and working conditions in the daily lives of the subjects whom live from 
the collection. Specifically, in the Scientific Initiation Work Plan, it was sought to 
observe how the experiences developed by the Cataforte Program were 
empowered and / or presented limitations based on the political, economic and 
social contexts. It was analyzed that, the Program, by adopting strategies that 
articulated the promotion of technical assistance and training actions, 
strengthened and expanded the productive processes, as well as improved the 
collector’s insertion in recycling value processes. However, the governmental 
initiative also expresses the limits in overcoming the structural conditions of direct 
and indirect exploitation of labor and the wealth generated by these workers. 

 
 
Keywords: Recyclable material collectors, solid waste, cooperatives. 
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TÍTULO: LITERATURA INFANTIL NEGRA: QUESTÕES DE DESAFIO CRÍTICO 

Resumo 

Os resultados apresentados neste relatório são provenientes do plano de 
trabalho O Professor e a Literatura Infantil Negra na sala de aula: questões de 
desafio crítico – 2ª parte(UFRN/PROPESq 2019 – 2020), vinculado ao projeto O 
Professor e a Literatura Infantil Negra na sala de aula (FREITAS, 2018 – 2022). 
Fragilidades constatadas nas práticas escolares com o livro de literatura infantil 
negra, mobilizaram o estudo com essas obras, desdobrando-se no objetivo de 
analisar como o texto verbal e a ilustração do livro de Literatura Infantil Negra 
podem problematizar reflexões anti racistas. O referencial teórico envolveu 
estudos na área da literatura; ilustração e racismo estrutural. O trabalho assume 
características da pesquisa qualitativa, com a análise de duas obras da literatura 
infantil negra, conforme as categorias: modo de representação do/da 
personagem protagonista; aspectos culturais e históricos; e expressão de 
racismo. A análise indica situações de repetições e complementaridade de 
sentidos entre o texto verbal e ilustrado, que expressam a necessidade de leitura 
criteriosa e interpretativa. Sobretudo, constata-se a necessidade da abordagem 
desse tema na formação inicial docente. 

 
Palavras-chave: Literatura. Texto verbal. Ilustração. Racismo. Culturas 

africanas. 

TITLE: BLACK CHILDREN LITERATURE IN CLASSROOM: QUESTIONS OF 

CRITICAL CHALLENGE 

Abstract 

The results presented in this report are provenient from the research’s plan The 
teacher and the Black Children Literature in classroom: questions of critical 
challenge – 2nd part (UFRN/PROPESq 2019 – 2020), which is part of the project 
The teachers and the black children literature in classroom (FREITAS, 2018 – 
2022). Observed fragilities upon the educational activities with books of black 
children literature engaged the studies with this genre, resulting in the goal of 
analyzing how the verbal text and the illustration on the book of black children 
literature can problematize antiracists reflexions. The theoretical references 
involved studies based on literature; illustration and structural racism. The work 
is focused on qualitative research with the analysis of two books of black children 
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literature, following categories of analysis: the representations mode of the 
protagonist; cultural and historical features; and the expression of racism. The 
analysis indicates situations of repetition and complementarities of senses within 
the verbal discourse and drawn discourse, expressing the necessity of a 
criterious and interpretative reading. Therefore, it is verified the necessity of 
introducing this literature field in the teachers’ initial formation. 

 
Keywords: Literature; verbal discourse; Illustration; Racism; African cultures. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2668 

 

CÓDIGO: HS1441 

AUTOR: MANUEL LUIZ SOUSA MOURA 

ORIENTADOR: JOSE GLEBSON VIEIRA 

 

 

TÍTULO: Percepções e gestões do território indígena e as paisagens no Rio 

Cavaçu (RN) 

Resumo 

O objetivo deste trabalho se dá inicialmente na tentativa de reflexão sobre o que 
se chama de etnogênese indígena, a partir do Nordeste brasileiro, mais 
especificamente no sul do estado do Rio Grande do Norte, tendo como base um 
grupo que se auto identifica como indígenas da etnia Potiguara, na aldeia 
Sagi/Trabanda, localizada em Baía Formosa/RN. O mesmo se desenvolve a 
partir de um caminhar de pesquisa já a muito percorrido, através de contato com 
os indígenas Potiguara desde de 2014, na coleta de dados a partir de entrevistas, 
conversas, construção de censo demográfico e acompanhamento de várias 
atividade desenvolvidas pelos mesmos. Tal percurso nos permitiu perceber a 
complexa forma de organização social bem como o processo histórico e cultural 
do grupo estudado, nos levando a um certo entendimento sobre a rede de 
parentesco tão importante para a construção identitária ali presente, as formas 
de manejo da terra e do ambiente e as demandas de autoafirmação identitária 
diferenciada e luta pela terra. Percebemos pois a indissociável relação entre 
identidade e território entre os Potiguara do Sagi/Trabanda. Assim, o 
desenvolvimento percorre desde um outro momento de campo de pesquisa, 
quando se tratava da reflexão sobre as redes de parentesco, para desembocar 
nas categorias nativas relacionadas ao território, ambiente e paisagem 
relacionadas às políticas ambientais, como por exemplo a área de preservação 
permanente e reserva legal. 
 
Palavras-chave: Território, Ambiente, Potiguara, Indigena 

TITLE: Perceptions and management of indigenous territory and landscapes on 

the Cavaçu River (RN) 

Abstract 

The objective of this work is initially in an attempt to reflect on what is called 
indigenous ethnogenesis, from the Northeast of Brazil, more specifically in the 
south of the state of Rio Grande do Norte, based on a group that identifies itself 
as indigenous people of the Potiguara ethnicity, in the village Sagi / Trabanda, 
located in Baía Formosa / RN. The same develops from a long journey of 
research, through contact with the indigenous Potiguara since 2014, in the 
collection of data from interviews, conversations, construction of demographic 
census and monitoring of various activities developed by them . This path allowed 
us to perceive the complex form of social organization as well as the historical 
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and cultural process of the studied group, leading us to a certain understanding 
about the kinship network so important for the identity construction present there, 
the ways of managing the land and the land. environment and the demands for 
differentiated identity self-affirmation and struggle for land. We therefore perceive 
the inseparable relationship between identity and territory among the Potiguara 
do Sagi / Trabanda. Thus, the development goes from another moment in the 
field of research, when it came to the reflection on kinship networks, to end up in 
the native categories related to the territory, environment and landscape related 
to environmental policies, such as the permanent preservation area and legal 
reserve. 
 
Keywords: Territory, Environment, Potiguara, Indigena 
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TÍTULO: Perfil das juventudes potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte 

em múltiplas condições 

Resumo 

O presente projeto de pesquisa tem por escopo coletar dados acerca das 
múltiplas condições e vivências das juventudes do Estado do Rio Grande do 
Norte com vistas à elaboração de subsídios teóricos para a construção e análise 
de políticas públicas. Objetivando compreender as particularidades da realidade 
local, o estudo se fundamenta na perspectiva de que a juventude não consiste 
em uma expressão homogênea, uma vez que as experiências dos jovens são 
perpassadas por aspectos materiais relativos à raça, classe, gênero e uma série 
de outras variáveis. Nesse sentido, o instrumento fora dividido em 10 eixos a fim 
de que se alcance as distintas dimensões da vida destas juventudes, os quais 
refletem desde tópicos concernentes à saúde e segurança pública, quanto 
enunciados que buscam assimilar questões pertinentes à participação política e 
social. Diante disso, foram recolhidas 966 respostas mediante questionário 
online e in loco por intermédio de aplicação presencial de questionário em 
escolas da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte. Sendo assim, a 
análise dos resultados irá se debruçar sobre a realidade de estudantes 
universitários, os quais constituem a maioria dos jovens que tiveram acesso ao 
formulário online (44,7%), bem como sobre as experiências dos estudantes 
secundaristas da rede pública de ensino apreendidas no formulário aplicado 
presencialmente, conquanto as conclusões não sejam definitivas, tendo em vista 
que a pesquisa ainda está em curso. 
 
Palavras-chave: Juventude. Políticas públicas. Diversidade. Participação social. 

TITLE: PROFILE OF THE POTIGUARES YOUTHS: THE YOUTHS OF RIO 

GRANDE DO NORTE IN MULTIPLE DIMENSIONS 

Abstract 

The present research project aims to collect data about the multiple conditions 
and experiences of youths in the State of Rio Grande do Norte to elaborate 
theoretical subsidies for the construction and analysis of public policies. Aiming 
to understand the particularities of the local reality, the study is based on the 
perspective that youth does not consist of a homogeneous expression, since the 
experiences of young people are permeated by material aspects related to race, 
class, gender, and a series of other variables. In this sense, the instrument was 
divided into 10 axes to reach the different dimensions of the life of these youths, 
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which reflect from topics concerning health and public safety, as well as 
statements that seek to assimilate issues relevant to political and social 
participation. Therefore, 966 responses were collected through an online 
questionnaire and in loco by means of a face-to-face questionnaire in public 
schools in the state of Rio Grande do Norte. Thus, the analysis of the results will 
focus on the reality of university students, who constitute the majority of young 
people who had access to the online form (44.7%), as well as on the experiences 
of seized secondary school students from the public school system in the form 
applied in person, although the conclusions are not definitive, considering that 
the research is still ongoing. 
 
Keywords: Youth. Public policy. Diversity. Social participation. 
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TÍTULO: Perfil das juventudes potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte 

em múltiplas dimensões. 

Resumo 

O presente projeto de pesquisa tem por escopo coletar dados acerca das 
múltiplas condições e vivências das juventudes do Estado do Rio Grande do 
Norte com vistas à elaboração de subsídios teóricos para a construção e análise 
de políticas públicas. Objetivando compreender as particularidades da realidade 
local, o estudo se fundamenta na perspectiva de que a juventude não consiste 
em uma expressão homogênea, uma vez que as experiências dos jovens são 
perpassadas por aspectos materiais relativos à raça, classe, gênero e uma série 
de outras variáveis. Nesse sentido, o instrumento fora dividido em 10 eixos a fim 
de que se alcance as distintas dimensões da vida destas juventudes, os quais 
refletem desde tópicos concernentes à saúde e segurança pública, quanto 
enunciados que buscam assimilar questões pertinentes à participação política e 
social. Diante disso, foram recolhidas 966 respostas mediante questionário 
online e in loco por intermédio de aplicação presencial de questionário em 
escolas da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte. Sendo assim, a 
análise dos resultados irá se debruçar sobre a realidade de estudantes 
universitários, os quais constituem a maioria dos jovens que tiveram acesso ao 
formulário online (44,7%), bem como sobre as experiências dos estudantes 
secundaristas da rede pública de ensino apreendidas no formulário aplicado 
presencialmente, conquanto as conclusões não sejam definitivas, tendo em vista 
que a pesquisa ainda está em curso. 
 
Palavras-chave: Juventude. Políticas públicas. Diversidade. Participação social. 

TITLE: Profile of the potiguares youths: the youths of Rio Grande do Norte in 

multiple dimensions. 

Abstract 

The present research project aims to collect data about the multiple conditions 
and experiences of youths in the State of Rio Grande do Norte to elaborate 
theoretical subsidies for the construction and analysis of public policies. Aiming 
to understand the particularities of the local reality, the study is based on the 
perspective that youth does not consist of a homogeneous expression, since the 
experiences of young people are permeated by material aspects related to race, 
class, gender, and a series of other variables. In this sense, the instrument was 
divided into 10 axes to reach the different dimensions of the life of these youths, 
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which reflect from topics concerning health and public safety, as well as 
statements that seek to assimilate issues relevant to political and social 
participation. Therefore, 966 responses were collected through an online 
questionnaire and in loco by means of a face-to-face questionnaire in public 
schools in the state of Rio Grande do Norte. Thus, the analysis of the results will 
focus on the reality of university students, who constitute the majority of young 
people who had access to the online form (44.7%), as well as on the experiences 
of seized secondary school students from the public school system in the form 
applied in person, although the conclusions are not definitive, considering that 
the research is still ongoing. 
 
Keywords: Youth. Public policy. Diversity. Social participation. 
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TÍTULO: Gestão Pública, Empreendedorismo e Desenvolvimento 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática e fazer um 
levantamento de estudos já realizados no campo do desenvolvimento das 
regiões com os parque eólicos. Para tanto, buscou-se analisar trabalhos de 
dissertações, artigos científicos e teses que abordavam este tema. O que se 
extraiu dos trabalhos foram o impacto gerado nos três campos: social, 
econômico e ambiental. Nos resultados foram observados que os parques 
eólicos não geraram o desenvolvimento esperado pela população no aspecto do 
aumento da geração de renda e novos negócios locais. Por isso, conclui-se que 
não houve um planejamento estruturado de políticas públicas e articulação 
público privada para potencializar os ganhos para a sociedade. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Energia eólica. Leis. 

TITLE: Public Management, Entrepreneurship and Development 

Abstract 

This article aims to carry out a systematic review and make a survey of studies 
already carried out in the field of development of regions with wind farms. So, we 
sought to analyze articles of dissertations, scientific articles and theses that 
addressed this topic. What was extracted from the articles was the impact 
generated in the three fields: social, economic and environmental. In the results, 
it was observed that wind farms did not generate the development expected by 
the population in terms of increased income generation and new local 
businesses. Therefore, it is concluded that there was no structured planning of 
public policies and private public articulation to enhance the gains for society. 
 
Keywords: Sustainable development. Wind energy. Laws. 
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TÍTULO: Revisão de literatura sobre gênero e mobilidade rural 

Resumo 

O estudo se refere a uma revisão integrativa de literatura e objetivou analisar a 
produção dos estudos de gênero sobre a mobilidade das mulheres em contextos 
urbanos e rurais. Os dados foram coletados na biblioteca virtual da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com as 
combinações dos descritores “mobilidade”, “(meio rural)”, “gênero”, "transporte"; 
foram usados os os seguintes critérios de inclusão: artigos revisado por pares, 
publicados nos últimos dez anos, em português ou espanhol, que após a leitura 
do resumo fosse identificada relação direta com a temática do plano de trabalho. 
No total de 82 artigos foram encontrados, 3 preencheram os critérios de 
elegibilidade e, portanto, foram selecionados. Todos os textos tinham caráter 
empírico. Todos os textos foram publicados nos últimos 3 anos. As pesquisas 
levaram em conta o tipo de transporte utilizado, distâncias percorridas, e 
motivação do deslocamento. Foram tematizados problemas referentes ao 
transporte, como a ausência de veículos de transporte regularizados e qualidade 
das estradas, bem como que impactos o deslocamento geográfico tinha nas 
comunidades e oportunidades de comércio das cidades pequenas. Observou-se 
nos artigos levantado que o deslocamento das mulheres é maior que o dos 
homens, em termos de horas de viagem ou distância percorrida. Os meios de 
locomoção encontrados foram charrete, pau de arara, veículo particular, carro 
particular fretado ou carona. 
 
Palavras-chave: mulheres; gênero; mobilidade; transporte. 

TITLE: Literature review on gender and rural mobility 

Abstract 

This study consists on a integrative literature review aimed to analyze the 
production of gender studies on the mobility of women in urban and rural 
contexts. The data was collected in the virtual library of the Coordination for the 
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES), with the combinations of 
the descriptors "mobility", "(rural environment)", "gender"; the following inclusion 
criteria were used: peer-reviewed articles published in the last ten years, in 
Portuguese or Spanish, which, after reading the abstract, identified a direct 
relationship with the theme of the work plan. A total of 82 articles were found, 3 
met the eligibility criteria and, therefore, were selected. All texts were empirical in 
character. All texts have been published in the last 3 years. The surveys took into 
account the type of transport used, distances traveled, and motivation for 
displacement. Problems related to transport were addressed, such as the 
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absence of regular transport vehicles and the quality of the roads, as well as what 
impacts geographic displacement had on communities and commercial 
opportunities in small towns. It was observed in the articles surveyed that the 
displacement of women is greater than that of men, in terms of travel hours or 
distance traveled. The means of locomotion found were buggy, macaw stick, 
private vehicle, private chartered car or ride. 
 
Keywords: women; gender; mobility, transport. 
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TÍTULO: Epistemologias do Sul e comunicação humanizadora 

Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre a comunicação a partir de 
epistemologias subalternas e não-essencialistas, resultando em novos modos 
de conceber a comunicação, com o objetivo de fazer emergir práticas 
comunicacionais transformadoras dos modos de subjetivação e relações de 
poder existentes. Opondo-se à colonialidade do saber, propôs-se aqui emergir e 
confluir conhecimentos silenciados ao longo de séculos pela racionalidade 
moderna ocidental. Para tanto, cartografou-se pensamentos subalternizados 
latinos e africanos - já que estes compartilham de realidades historicamente 
atreladas à brasileira - que propõem alternativas aos pressupostos cristalizados 
da ciência, colocando-os em diálogo com diversas formas de saber e correntes 
de pensamento. 
 
Palavras-chave: Comunicação humanizadora; Epistemologia; Pensamentos 

Subalternos. 

TITLE: Southern epistemologies and humanizing communication 

Abstract 

 

This research aims to reflect on communication from subaltern and non-
essentialist epistemologies, resulting in new ways of conceiving communication, 
with the aim of bringing out communicational practices that transform the existing 
modes of subjectivation and power relations. Opposing to the coloniality of 
knowledge, it was proposed here to emerge and converge knowledges silenced 
over centuries by modern Western rationality. For that purpose, Latin and African 
subalternized thoughts were mapped - since they share realities historically 
linked to the Brazilian one - that propose alternatives to the crystallized 
assumptions of science, putting them in dialogue with different forms of 
knowledge and currents of thought. 

 
 
Keywords: Humanizing communication; Epistemology; Subaltern thoughts. 
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TÍTULO: Avaliando a Implementação da Política Escola em Tempo Integral no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Resumo 

 

O projeto em questão visou analisar o nível de preparação da rede escolar 
estadual do RN para a implementação das novas diretrizes do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que deve atender a modalidade do 
Tempo Integral, com foco no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). Tratou-
se de uma avaliação de políticas públicas, classificando-se como uma avaliação 
de processo ou implementação. O estudo é caracterizado como qualitativo e os 
sujeitos foram o corpo diretor da Subcoordenadoria de Assistência ao Educando 
(SUASE) e da Subcoordenadoria de Ensino Médio (SUEM), tendo em vista seu 
caráter participativo imprescindível nas capacidades estatais e a maior 
acessibilidade ao panorama geral do processo de implementação do Programa 
de Fomento ao EMTI. A pesquisa teve anuência no Comitê de Ética da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os instrumentos metodológicos 
utilizados para a coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas realizadas 
em dois grupos focais realizados com o quadro técnico da SUASE e da SUEM, 
as quais foram gravadas e posteriormente transcritas para análise, tendo como 
referencial teórico para elaboração das questões de pesquisa o conceito de 
capacidades estatais desenvolvido por Gomide e Pires (2014) e foi usado o 
método de análise de Bardin (1977) para a análise. O recorte dado no relatório 
em questão é focado nos resultados acerca do Programa de Fortalecimento do 
Ensino Integral, via MEC, no Estado. 

 
 
Palavras-chave: PNAE; Ensino Médio em Tempo Integral; Capacidades Estatais. 

TITLE: Assessing the Implementation of the Full-Time School Policy in the State 

of Rio Grande do Norte. 

Abstract 

The project in question aimed at analyzing the level of preparation of the state 
school network of RN for the implementation of the new guidelines of the National 
School Feeding Program (PNAE), which must meet the Full-Time modality, 
focusing on Full-Time High School ( EMTI) It was an evaluation of public policies, 
classified as a process or implementation evaluation. The study is broadened as 
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qualitative and the subjects were the governing body of the Sub-Coordination of 
Assistance to Educating (SUASE) and the Sub-Coordination of High School 
(SUEM), in view of its participatory character essential in the greatest necessary 
needs and accessibility to the general panorama of the implementation process 
of the EMTI Promotion Program. A research was approved by the Ethics 
Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte. The methodological 
instruments used for data collection were unstructured semi-structured carried 
out in two focus groups carried out with the technical staff of SUASE and SUEM, 
as which were recorded and concepts later transcribed for analysis, having as 
theoretical framework for the elaboration of research questions of resources 
developed by Gomide and Pires (2014) and the method of analysis by Bardin 
(1977) was used for an analysis. The cut given without the report in question is 
focused on the results about the Program for Strengthening Integral Education, 
via MEC, in the State. 
 
Keywords: PNAE; High School Full-Time; State Capabilities. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2680 

 

CÓDIGO: HS1459 

AUTOR: ALICE MENDES DUARTE 

ORIENTADOR: SIMONE DA NOBREGA TOMAZ MOREIRA 

 

 

TÍTULO: EXPERIÊNCIA DA PESSOA EM DEPRESSÃO E O CUIDADO EM 

SAÚDE 

Resumo 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente, a depressão ocupa o 1º lugar relativamente ao 
tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. A depressão, conjunto de 
“transtornos de humor”, é uma doença mental que pode comprometer todos os 
aspectos da vida das pessoas, interferindo diretamente na sua qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA: Em função da pandemia da covid-19, foram realizadas 10 
entrevistas na modalidade remota, mediante um roteiro semi-estruturado. Os 
entrevistados são atendidos no ambulatório de Depressão do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), Rio Grande do Norte, tendo sido escolhidos 
de forma intencional aos propósitos da pesquisa. As entrevistas foram 
analisadas em profundidade sob a ótica fenomenológica, que objetiva alcançar 
o sentido da experiência da doença de pacientes com depressão e desenvolver 
um entendimento profundo sobre o assunto. 

 

RESULTADOS: Mediante a análise da expressão dos sujeitos acerca de suas 
experiências diante do diagnóstico e tratamento da depressão, evidenciaram-se 
as seguintes unidades de sentido: explicação dos pacientes para a causa do seu 
sofrimento, comprometimento da sintomatologia e o Impacto psicossocial, 
expectativas relativas ao tratamento e rede de apoio. 

 

CONCLUSÃO: a compreensão da depressão transcende a perspectiva 
unicamente biológica e sintomatológica da patologia. A investigação da 
experiência depressiva, sob a lente da fenomenologia, relevou o fenômeno da 
depressão em sua singularidade, complexidade e múltiplos sentidos. 
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Palavras-chave: Depressão, Experiência da doença, Fenomenologia, Cuidado 

Integral 

TITLE: EXPERIENCE OF PEOPLE WITH DEPRESSION AND HEALTH CARE 

Abstract 

INTRODUCTION: Currently, depression occupies the 1st place in relation to the 
time lived with disability throughout life. Depression, a set of “mood disorders”, is 
a mental illness that can compromise all aspects of people's lives, directly 
interfering with their quality of life.  
 
METHODOLOGY: Due to the covid-19 pandemic, 10 remote interviews were 
conducted, using a semi-structured script. The interviewees are seen at the 
Depression clinic of the Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Rio Grande 
do Norte, having been chosen intentionally for the purposes of the research. The 
interviews were analyzed in depth from a phenomenological point of view, which 
aims to achieve the meaning of the disease experience of patients with 
depression and to develop a deep understanding about the subject.  
 
RESULTS: By analyzing the expression of the subjects regarding their 
experiences in the diagnosis and treatment of depression, the following units of 
meaning were shown: explanation of the patients for the cause of their suffering, 
impairment of symptoms and the psychosocial impact, relative expectations 
treatment and support network. CONCLUSION: the understanding of depression 
transcends the exclusively biological and symptomatological perspective of the 
pathology. The investigation of the depressive experience, through the lens of 
phenomenology, revealed the phenomenon of depression in its singularity, 
complexity and multiple meanings. 
 
Keywords: Depression, Disease experience, Phenomenology, Comprehensive 

Care 
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TÍTULO: Publicação de Portal Web com Indexação de Objetos de Aprendizagem 

de Acordo com as Especificidades da História 

Resumo 

Na busca por ressignificar os modelos educacionais tradicionais, os Objetos de 
Virtuais de Aprendizagem estão sendo cada vez mais usados pelos professores 
e professoras, obtendo dessa forma, um importante papel na melhoria do 
processo educativo. Pensando nisso, o Banco de Objetos de Aprendizagem para 
História (BaoBah) pretende contribuir com o saber, o fazer e o ensinar História 
no Ciberespaço, propondo levantar, classificar e sistematizar OA’s que versem 
sobre o conhecimento histórico, na rede. Sendo assim, o objetivo é de identificar 
e catalogar as experiências já existentes de interação e de criação de conteúdos 
históricos no universo digital, com a intenção de alcançar docentes do Ensino 
Básico, para que tenham auxílio na busca por recursos pedagógicos digitais em 
processos de ensino e aprendizagem no ambiente escolar em que atuem. Para 
saber quais seriam as demandas do público-alvo, foi aplicado um questionário 
via Google Forms, estruturado com 10 perguntas para os profissionais de 
História que atuam na rede básica de ensino. Os resultados evidenciam a 
necessidade de se produzir repositórios digitais, nesse caso que salvaguarde 
materiais digitais de História, para seu uso pedagógico, contribuindo assim, para 
a melhoria das práticas de ensino de docentes de História que venham a utilizar 
o recurso. Além disso, a sondagem reforça a necessidade de um repositório de 
OVA, pois auxiliaria na preservação de dados e de ferramentas que possam ser 
usadas no ambiente escolar. 
 
Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem; Repositórios; Ensino de História. 

TITLE: Publication of Web Portal with Indexing of Learning Objects According to 

the Specificities of History 

Abstract 

 
In the quest to reframe traditional educational models, Virtual Learning Objects 
are being used more and more by teachers, thus gaining an important role in 
improving the educational process. Thinking about it, the Learning Object Bank 
for History (BaoBah) intends to contribute with the knowledge, the making and 
the teaching of History in Cyberspace, proposing to raise, classify and 
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systematize OA’s that deal with historical knowledge, on the network. Therefore, 
the objective is to identify and catalog the existing experiences of interaction and 
the creation of historical content in the digital universe, with the intention of 
reaching teachers of Basic Education, so that they can assist in the search for 
digital pedagogical resources in teaching processes. and learning in the school 
environment in which they operate. To find out what the target audience's 
demands would be, a questionnaire was applied via Google Forms, structured 
with 10 questions for History professionals working in the basic education 
network. The results show the need to produce digital repositories, in this case 
that safeguards digital history materials, for their pedagogical use, thus 
contributing to the improvement of the teaching practices of history teachers who 
may use the resource. In addition, the survey reinforces the need for an OVA 
repository, as it would help to preserve data and tools that can be used in the 
school environment and outside. 
 
Keywords: Learning Objects; Repositories; History teaching. 
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TÍTULO: Uma análise dos eventos de protestos ocorridos em Natal/RN (2017 a 

2019) 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo compreender os eventos de protestos 
ocorridos em Natal/RN, no período de 2017 a 2019, buscando identificar quais 
foram os principais protestos realizados em Natal, seus tipos de atuação, suas 
referidas pautas e seu teor ideológico. Para tanto foi realizada pesquisa 
qualitativa a partir da análise de conteúdo, assim como pesquisa documental em 
fontes secundárias, tendo como base a metodologia de análise de eventos e 
protestos (AEP) desenvolvida por Tatagiba (2017). Para verificar a quantidade 
de eventos convocados na capital do Rio Grande do Norte, e sua atuação foi 
analisado as reportagens veiculadas no portal G1 e Tribuna do Norte. A partir 
dos dados obtidos foi possível observar que a partir do ano de 2017 até 2019 
ocorreu um aumento no número de protesto. O estudo também possibilita 
compreensões sobre os tipos de protestos, suas principais demandas e seu teor 
ideológico. Ressalta-se que a principal motivação dos eventos no referido 
período por parte do cidadão natalense foi melhorias nos salários e nas 
condições de trabalho, bem como segurança, políticas sociais e econômicas, 
Justiça e Direitos Humanos, condições de vida urbana e rural, meio ambiente e 
governo e sistemas políticos. O cidadão foi às ruas demonstrar sua insatisfação 
em relação a democracia, e essas passaram a ser espaço de clamor por 
mudanças, a fim de garantir seus direitos, alcançar uma sociedade mais justa e 
tornar suas instituições mais eficazes e mais democráticas. 
 
Palavras-chave: Eventos de Protestos. Movimentos Sociais. Natal/RN 

TITLE: An analysis of the protest events that took place in Natal / RN (2017 to 

2019) 

Abstract 

This article aims to understand the events of protests that took place in Natal / 
RN, in the period from 2017 to 2019, seeking to identify which were the main 
protests held in Natal, their types of action, their referred agendas and their 
ideological content. To this end, qualitative research was carried out based on 
content analysis, as well as documentary research on secondary sources, based 
on the methodology of analysis of events and protests (AEP) developed by 
Tatagiba (2017). In order to check the number of events convened in the capital 
of Rio Grande do Norte, and their performance, the reports published on the G1 
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and Tribuna do Norte portal were analyzed. From the data obtained it was 
possible to observe that from the year 2017 until 2019 there was an increase in 
the number of protest. The study also makes it possible to understand the types 
of protests, their main demands and their ideological content. It is noteworthy that 
the main motivation of the events in that period on the part of the citizen of Natal 
was improvements in wages and working conditions, as well as security, social 
and economic policies, Justice and Human Rights, urban and rural living 
conditions, environment and government and political systems. Citizens took to 
the streets to demonstrate their dissatisfaction with democracy, and these 
became a space for clamoring for changes in order to guarantee their rights, 
achieve a more just society and make their institutions more effective and more 
demo 
 
Keywords: Protest events. Social movements. Natal/RN 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um assistente musical para computação de 

resultados pré-composicionais (renovação) 

Resumo 

Este trabalho de pesquisa trata-se da continuação do projeto C-Syncker - 
Desenvolvimento de um assistente computacional para geração de resultados 
pré-composicionais, desenvolvido por Pessoa (2019), sendo baseado no método 
de composição musical de Joseph Schillinger (Sistema Schillinger de 
Composição Musical). Para este projeto, continuou-se utilizando a linguagem de 
programação C++ no desenvolvimento do assistente de composição musical. 
Apesar de já existirem outros softwares livres para composição musical, ainda 
há a carência de um assistente de composição baseado no método de 
Schillinger, para sanar essa carência, iniciou-se o desenvolvimento do C-
Syncker, que se trata de de uma calculadora de operações composicionais. A 
partir do projeto já existente, buscamos melhorá-lo durante esta pesquisa, 
adicionando novos recursos e melhorando funcionalidades já existentes, 
seguindo as mesmas diretivas do projeto anterior, ou seja, buscando manter um 
software baseado em uma arquitetura extensível, boas práticas de programação 
e padrões de projeto, que possa auxiliar na composição musical, através das 
técnicas propostas no SSCM. Sendo assim, seguiu-se implementando novas 
operações baseadas no SSCM. 
 
Palavras-chave: C-Syncker, Sistema Schillinger de Composição Musical, C++ 

TITLE: Development of a musical assistant for computing pre-compositional 

results (renovation) 

Abstract 

This research work is the continuation of the C-Syncker project - Development of 
a computational assistant for generating pre-compositional results, developed by 
Pessoa (2019), based on the method of musical composition by Joseph 
Schillinger (Schillinger System of Composition Musical). For this project, the C 
++ programming language was continued in the development of the musical 
composition assistant. Although there are already other free software for musical 
composition, there is still a shortage of a composition assistant based on the 
Schillinger method, to remedy this shortfall, the development of the C-Syncker 
started, which is an operations calculator compositional. Based on the existing 
project, we seek to improve it during this research, adding new features and 
improving existing functionality, following the same guidelines as the previous 
project, that is, seeking to maintain software based on an extensible architecture, 
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good programming practices and design patterns, which can assist in musical 
composition, through the techniques proposed in SSCM. Thus, it continued to 
implement new operations based on SSCM. 
 
Keywords: C-Syncker, Schillinger System of Musical Composition, C++ 
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TÍTULO: O COMÉRCIO EXTERIOR NORDESTINO BRASILEIRO: UMA BREVE 

DISCUSSÃO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS 

Resumo 

o estudo em tela discute o comércio exterior da região nordeste no período 
recente. Com base nas informações oficiais do do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC) por meio do COMEX STAT, para o período 
de 2010-2019, sobre comercialização de produtos que compõe a balança 
comercial nordestina, pode-se observar os impactos trazidos pelas políticas 
comerciais adotadas país, e assim entender o que vem ocorrendo com o 
comércio exterior da região Nordeste nos últimos anos. A análise dos dados da 
Região Nordeste, quanto ao comportamento da importação e exportação dessa 
região, aponta sua contribuição para a produção e comércio exterior nacional ao 
longo dos anos. Assim, os dados revelam que a trajetória do comércio exterior 
da região não apresentou mudanças significativas no período analisado. 

 
Palavras-chave: Comércio Exterior. Nordeste. Economia Regional. 

TITLE: BRAZILIAN NORTHEAST FOREIGN TRADE: A BRIEF DISCUSSION 

OF THE LAST TEN YEARS 

Abstract 

the study on screen discusses foreign trade in the northeast region in the recent 
period. Based on official information from the Ministry of Industry, Foreign Trade 
and Services (MDIC) through COMEX STAT, for the period of 2010-2019, on the 
commercialization of products that make up the northeastern trade balance, one 
can observe the impacts brought commercial policies adopted in the country, and 
thus understand what has been happening with foreign trade in the Northeast 
region in recent years. The analysis of data from the Northeast Region, regarding 
the import and export behavior of this region, points out its contribution to national 
production and foreign trade over the years. Thus, the data reveal that the 
trajectory of foreign trade in the region has not changed significantly in the 
analyzed period. 
 
Keywords: Foreign Trade. Northeast. Regional Economy. 
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TÍTULO: Carnaxelita e o turismo de eventos em Currais Novos: impactos 

econômicos e perfil do público 

Resumo 

O turismo é uma das atividades econômicas mais relevantes do mundo e um de 
seus principais segmentos é o turismo de eventos, reconhecido pela sua alta 
capacidade de mobilizar fluxos de pessoas, capital e informação. Além disso, os 
eventos na área do turismo são vistos como estratégicos para as destinações 
driblarem os períodos de baixa sazonalidade. Com o objetivo de compreender 
os impactos dos eventos numa destinação turística, a presente pesquisa adotou 
como estudo de caso o evento Carnaxelita, um carnaval fora de época realizado 
em Currais Novos, município da região do Seridó do interior do estado do Rio 
Grande do Norte. Pela sua tradição e por mobilizar milhares de pessoas, o 
Carnaxelita é um evento de lazer reconhecido além dos limites do estado, porém 
o perfil e o comportamento de seu público e os impactos econômicos gerados 
na cidade até então nunca foram investigados. Para isso adotamos a pesquisa 
survey, com aplicação de formulários com o público do evento e analisamos os 
dados com uma abordagem quantitativa. Os resultados mostram que é possível 
ofertar produtos turísticos formatados para comercializar e divulgar junto ao 
público do evento, incentivando uma maior permanência na cidade e ampliar a 
experiência turística do visitante. 
 
Palavras-chave: Turismo de Eventos. Carnaxelita. Currais Novos-RN. 

TITLE: Carnaxelita and event tourism in Currais Novos: economic impacts and 

public profile 

Abstract 

Tourism is one of the most relevant economic activities in the world and one of 
its main segments is event tourism, recognized for its high capacity to mobilize 
flows of people, capital and information. In addition, tourism events are seen as 
strategic for destinations to circumvent periods of low seasonality. In order to 
understand the impacts of the events in a tourist destination, the present research 
adopted as a case study the Carnaxelita event, an off-season carnival held in 
Currais Novos, a municipality in the Seridó region of the state of Rio Grande do 
Norte. For its tradition and for mobilizing thousands of people, Carnaxelita is a 
recognized leisure event beyond the limits of the state, but the profile and 
behavior of its public and the economic impacts generated in the city have never 
been investigated. For this, we adopted the survey survey, with the application of 
forms with the public of the event and analyzed the data with a quantitative 
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approach. The results show that it is possible to offer tourist products formatted 
to sell and publicize to the public of the event, encouraging a longer stay in the 
city and expanding the tourist experience of the visitor. 
 
Keywords: Event Tourism. Carnaxelita. Currais Novos-RN. 
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CÓDIGO: HS1471 

AUTOR: CARLA SIMONE PEIXOTO DOS SANTOS 

ORIENTADOR: SAMUEL ANDERSON DE OLIVEIRA LIMA 

 

 

TÍTULO: As marcas da identidade barroca no "Auto de São Lourenço" de José 

de Anchieta 

Resumo 

O teatro catequético de José de Anchieta foi fundamental na catequização dos 
índios e é de extrema importância para a história da nossa literatura brasileira. 
Por trás da finalidade principal, inconsciente e indiretamente, essas peças que 
“moldam” pessoas também resultam em um acervo riquíssimo, uma obra que 
recebeu influência europeia do seu criador e a essência de um território em 
formação. Esta pesquisa tem como objetivo observar a influência da peça “Auto 
de São Lourenço” para a formação da identidade brasileira e analisar os 
fenômenos barrocos encontrados nela observando os personagens e as línguas 
utilizadas no auto. Esse estudo baseado em pesquisa bibliográfica utiliza textos 
teóricos com foco no teatro jesuítico, no teatro de José de Anchieta e no Barroco. 
Lima (2008, 2013, 2020), Bosi (1992) entre outros teóricos foram utilizados como 
apoio. Com a pesquisa foi possível observar, analisar e refletir sobre a influência 
dessa peça para a formação da nossa identidade brasileira. Os índios estavam 
sendo aculturados, os portugueses obnubilados. 
 
Palavras-chave: Teatro. Peça. Anchieta. Índio. Barroco. 

TITLE: Baroque identity marks in José de Anchieta's "Auto de São Lourenço" 

Abstract 

José de Anchieta's catechetical theater was fundamental in the catechization of 
the Indians and is extremely important for the history of our Brazilian literature. 
Behind the main purpose, unconsciously and indirectly, these pieces that “shape” 
people also result in a very rich collection, a work that received European 
influence from its creator and the essence of a territory in formation. This research 
aims to observe the influence of the play “Auto de São Lourenço” for the formation 
of Brazilian identity and to analyze the baroque phenomena found in it by 
observing the characters and languages used in the car. This study based on 
bibliographic research uses theoretical texts focusing on the Jesuit theater, the 
José de Anchieta theater and the Baroque. Lima (2008, 2013, 2020), Bosi (1992) 
and other theorists were used as support. With the research it was possible to 
observe, analyze and reflect on the influence of this piece for the formation of our 
Brazilian identity. The Indians were being acculturated, the Portuguese were 
obnubilated. 
 
Keywords: Theater. Piece. Anchieta. Indian. Baroque. 
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CÓDIGO: HS1472 

AUTOR: LARISSA MERCIA FEITOSA DE CARVALHO 

ORIENTADOR: PAULO VICTOR LEITE LOPES 

 

 

TÍTULO: Os desafios do acesso ao mundo do trabalho da população LGBTI+ em 

Natal/RN 

Resumo 

 

Este trabalho é fruto da pesquisa desenvolvida no período de 01/08/2019 a 
31/07/2020, junto ao Edital N° 01/2019 - Edital de Bolsas de Iniciação Científica 
e Tecnológica da UFRN, buscando abordar as dificuldades do acesso ao mundo 
do trabalho para as/os LGBTI+. 

 
 
Palavras-chave: População LGBTI+; Trabalho; Políticas Públicas 

TITLE: The challenges of access to the world of work of the LGBTI+ population 

in Natal/RN 

Abstract 

 

This work is the result of the research developed in the period from 01/08/2019 
to 31/07/2020, together with The Notice No. 01/2019 - Notice of Scholarships for 
Scientific and Technological Initiation of UFRN, seeking to address the difficulties 
of access to the world of work for LGBTI+. 

 
 
Keywords: LGBTI+ population; World of Work; Public Policies 
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CÓDIGO: HS1473 

AUTOR: ANA CAROLINA RAPOSO LEANDRO MENDES 

ORIENTADOR: MARIA CRISTINA LONGO CARDOSO DIAS 

 

 

TÍTULO: Relações conceituais entre as noções de sujeito moderno, 

subjetividade utilitarista e liberdade na filosofia de John Stuart Mill:verificando 

possíveis desdobramentos na constituição brasileira de 1988 

Resumo 

 

Neste projeto discorreremos sobre o conceito de subjetividade cunhado no 
advento do período moderno e através dessa conceituação, delinearemos os 
contornos, bem como o conteúdo do modelo de subjetividade elaborado na teoria 
utilitarista de John Stuart Mill que descreve que por natureza os homens buscam 
prazer e fogem da dor. 

 

Esclareceremos como a consciência moral do sujeito utilitarista quando 
devidamente desenvolvida através da liberdade inerente a todos os indivíduos, 
é um elemento essencial na compatibilização entre os interesses individuais e o 
interesse geral em conformidade com os preceitos do princípio moral da utilidade 
que prescreve que os homens devem buscar a maximização da felicidade 
individual e geral. 

 

Demonstraremos a importância, a função, as conexões entre os conceitos de 
subjetividade. consciência moral, aprimoramento moral humano, liberdade e 
estado de bem estar social, modelo político que se fundamenta e se volta para 
a proteção dos direitos inalienáveis dos homens como se dá com a nossa atual 
Constituição Federal. 

 
 
Palavras-chave: Subjetividade.Modernidade.Utilitarismo.Felicidade.Direitos 

individuais 

TITLE: Conceptual relations between the notions of modern subject, utilitarian 

subjectivity and freedom in the philosophy of John Stuart Mill: verifying possible 

developments in the Brazilian constitution of 1988 
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Abstract 

 

In this project we will discuss the concept of subjectivity coined in the advent of 
the modern period and through this conceptualization, we will outline the 
contours, as well as the content of the subjectivity model elaborated in the 
utilitarian theory of John Stuart Mill that describes that by nature men seek 
pleasure and escape of pain. We will clarify how the moral conscience of the 
utilitarian subject, when properly developed through the inherent freedom of all 
individuals, is an essential element in the reconciliation between individual 
interests and the general interest in accordance with the precepts of the moral 
principle of utility that prescribes that men must seek to maximize individual and 
general happiness. We will demonstrate the importance, the function, the 
connections between the concepts of subjectivity. moral conscience, human 
moral improvement, freedom and the state of social well-being, a political model 
that is based on and focuses on the protection of the inalienable rights of men, 
as is the case with our current Federal Constitution. 

 
 
Keywords: Subjectivity.Modernity.Utilitarianism.Happiness. Individual rights. 
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CÓDIGO: HS1474 

AUTOR: FERNANDO NEVES LIMA 

ORIENTADOR: RENATO AMADO PEIXOTO 

 

 

TÍTULO: Cartografias Literárias de Lovecraft 

Resumo 

Um exame norteado pelas ideias da 'Cartografia Literária ou da 'Geocrítica' (cf. 
TALLY, 2014; 2015a; WESTPHAL, 2015), possibilitaria não apenas empreender 
a sua crítica literária, mas também raciocinar as circunstâncias que impeliram ou 
circundaram os esforços que aqueles autores empreenderam para situar suas 
sociedades, descortinar suas identidades ou conhecer as suas especificidades 
nas suas obras. Isto nos possibilita pensar a produção da geometria alucinante 
e impossível da cidade antártica de 'Mountain of Madness', os trajetos dos 
personagens, a distribuição dos cultos religiosos e das ideias políticas 
inventadas ou descritas por Lovecraft e, em meio as suas compreensões dos 
contextos estadunidense e mundial de seu tempo. Também poderíamos buscar 
compreender a feitura, ou, a crença na realidade do 'Necronomicon' um livro 
imaginário e implementado em seus contos a ponto de oferecer a sensação de 
realidade a seus contemporâneos e a produção do que viria a ser chamado de 
‘Mythos de Ctulhu’ (o conjunto de crenças ou ideias filosóficas a respeito do 
tempo e do espaço) que implica em reconhecer a persistência e/ou 
ultrapassagens de certos problemas sociais (o fascismo, o populismo e o 
socialismo) e religiosos (o protestantismo e o esoterismo ocidental). A 
transformação dos conteúdos insertos na obra de Lovecraft naquilo que seria 
condensado como o 'Mythos de Ctulhu', foi feito exatamente por um dos 
membros do 'Círculo', August Derleth 
 
Palavras-chave: Cartografias literárias. Geocriticismo. 

TITLE: Lovecraft's literary cartography 

Abstract 

Um exame norteado pelas ideias da 'Cartografia Literária ou da 'Geocrítica' (cf. 
TALLY, 2014; 2015a; WESTPHAL, 2015), possibilitaria não apenas empreender 
a sua crítica literária, mas também raciocinar as circunstâncias que impeliram ou 
circundaram os esforços que aqueles autores empreenderam para situar suas 
sociedades, descortinar suas identidades ou conhecer as suas especificidades 
nas suas obras. Isto nos possibilita pensar a produção da geometria alucinante 
e impossível da cidade antártica de 'Mountain of Madness', os trajetos dos 
personagens, a distribuição dos cultos religiosos e das ideias políticas 
inventadas ou descritas por Lovecraft e, em meio as suas compreensões dos 
contextos estadunidense e mundial de seu tempo. Também poderíamos buscar 
compreender a feitura, ou, a crença na realidade do 'Necronomicon' um livro 
imaginário e implementado em seus contos a ponto de oferecer a sensação de 
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realidade a seus contemporâneos e a produção do que viria a ser chamado de 
‘Mythos de Ctulhu’ (o conjunto de crenças ou ideias filosóficas a respeito do 
tempo e do espaço) que implica em reconhecer a persistência e/ou 
ultrapassagens de certos problemas sociais (o fascismo, o populismo e o 
socialismo) e religiosos (o protestantismo e o esoterismo ocidental). A 
transformação dos conteúdos insertos na obra de Lovecraft naquilo que seria 
condensado como o 'Mythos de Ctulhu', foi feito exatamente por um dos 
membros do 'Círculo', August Derleth 
 
Keywords: Literary cartography. Geocriticism. 
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AUTOR: LIDIANE CRISTINA ANDRADE DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: LUCIANA DE ALBUQUERQUE MOREIRA 

 

 

TÍTULO: Conhecendo as redes de compartilhamento de informação: análise do 

mercado de trabalho dos egressos de Biblioteconomia formados entre 2014 e 

2017 

Resumo 

Consiste em uma investigação exploratória e bibliográfica do comportamento 
dos egressos do curso de Biblioteconomia no mercado de trabalho. Analisa 
também como estes estão lidando com as adversidades apresentadas e as 
demandas do mercado, bem como seus desafios diante de uma sociedade 
contemporânea e que dispõe de acesso a informação de forma rápida e 
imediata, sem antes checar sua veracidade. Ademais, este trabalho procura 
elencar a importância das redes de compartilhamento de informações bem como 
a necessidade de uma melhor exploração acerca da competência informacional 
e seus entendimentos. 
 
Palavras-chave: Egressos-Biblioteconomia.Egressos-UFRN.Compartilhamento 

de informação 

TITLE: Knowing the information sharing networks: analysis of the labor market of 

Librarians graduates between 2014 and 2017. 

Abstract 

It consists of an exploratory and bibliographic investigation of the behavior of the 
graduates of the Library Science course in the job market. It also analyzes how 
they are dealing with the adversities presented and the demands of the market, 
as well as their challenges in the face of a contemporary society that has access 
to information quickly and immediately, without first checking its veracity. 
Furthermore, this work seeks to list the importance of information sharing 
networks as well as the need for a better exploration of information competence 
and its understandings. 
 
Keywords: Egress-Librarianship.Graduates-UFRN.Information sharing. 
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TÍTULO: Inovação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte: as ações da 

instituição sob o olhar da literatura. 

Resumo 

 

Em um momento em que as instituições buscam por legitimidade para justificar 
suas ações, assim como cumprir com diversas leis que foram instituídas a partir 
da constituição popular de 1988 (CF 1988 ) no Brasil, garantir transparência, e 
responsividade tem sido uma busca incessante por parte de várias instituições. 
A Justiça Federal do Rio Grande do Norte ( JFRN ), órgão da administração 
pública direta, tem aparecido em constantes notícias e eventos relacionados a 
inovação na gestão pública, com o intuito de verificar algumas das ações da 
JFRN, faremos um breve levantamento identificando essas e observando sua 
natureza. 

 

O breve levantamento sobre as ações de inovação na instituição Justiça Federal 
do Rio Grande do Norte, visa observar as práticas inovadoras e classifica-las de 
acordo com a literatura relacionada a inovação, utilizada no grupo de pesquisa 
Inovação na Gestão Pública ( CCSA – UFRN ). Verificando também, se estas 
ações acontecem de forma externa ou interna, sua relação com a sociedade. 

 
 
Palavras-chave: inovação. Gestão pública .Justiça Federal do Rio Grande do 

Norte. 

TITLE: Innovation in the Federal Court of Rio Grande do Norte: the institution's 

actions from the perspective of literature. 

Abstract 

 

At a time when institutions are looking for legitimacy to justify their actions, as 
well as complying with several laws that were instituted since the popular 
constitution of 1988 (CF 1988), ensuring transparency and responsiveness has 
been an incessant search on the part of from various institutions. The Federal 
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Justice of Rio Grande do Norte (JFRN), a body of direct public administration, 
has appeared in constant news and events related to innovation in public 
management, in order to verify some of the actions of JFRN, we will make a brief 
survey identifying these and observing its nature. 

 

The brief survey on innovation actions at the Federal Justice institution of Rio 
Grande do Norte, aims to observe innovative practices and classify them 
according to the literature related to innovation, used in the research group 
Innovation in Public Management (CCSA - UFRN) . Also checking, if these 
actions happen externally or internally, their relationship with society. 

 
 
Keywords: innovation. Public management. Federal Court of Rio Grande do 

Norte. 
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TÍTULO: Suporte e manutenção da plataforma OBAMA 

Resumo 

 

Este trabalho é um relatório de uma Bolsista de Iniciação Científica do Ensino 
Médio da UFRN vinculada pelo Técnico de Tecnologia da Informação (TI) do 
Instituto Metrópole Digital (UFRN). Com o crescimento da Plataforma Objetos de 
Aprendizagem para Matemática (OBAMA), o suporte e a manutenção dela se 
torna cada vez mais essencial visto que o número de objetos de aprendizagem 
(OAs) dispostos na plataforma só aumenta, assim como o de usuário. Ademais, 
por se tratar de um repositório online, é necessário manter a plataforma 
atualizada para entregar o produto conforme proposto e assim, evitar que 
existam atividades e funcionalidades indisponíveis para os usuários que 
estiverem utilizando-a. Por se tratar de um referatório, podemos usar como 
endereços web dos OAs inacessíveis devido o link do seu desenvolvedor estar 
fora do ar. As correções e manutenção ocorrem a partir dos erros (bugs) 
apresentados pelos usuários da plataforma durante as formações ministradas 
para os professores da Educação Básica. Na ocasião é comum os docentes 
relatam bugs ou sugestões de melhorias para a Plataforma seja nos momentos 
síncronos ou assíncrono por e-mail ou pelo botão de reporte de erros 
diretamente na plataforma. Nesse relatório, será apresentado como o objetivo 
geral do plano de trabalho foi alcançado por meio dos objetivos específicos. De 
forma geral, os resultados foram satisfatórios pois foi possível atuar e contribuir 
nas demais etapas do projeto pesquisa e também para a sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Suporte Web. Manutenção Web. Correções e ajustes Web. 

TITLE: Support and maintenance of the Learning Objects for Mathematics 

platform (OBAMA) 

Abstract 

This work is a report of a High School Scientific Initiation Scholarship from UFRN 
linked by the Technologist of Information Technology (TI) of the Instituto 
Metrópole Digital (UFRN). With the growth of the Learning Objects for 
Mathematics Platform (OBAMA) the support and maintenance of it becomes 
increasingly essential as the number of learning objects (OAs) arranged on the 
platform only increases, as does the user. In addition, as it is an online repository, 
it is necessary to keep the platform up to date to deliver the product as proposed 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 

eCICT 2020 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2701 

 

and thus avoid activities and features that are unavailable to users who are using 
it. As it is a referral, we can use as inaccessible OAs web addresses because the 
link of its developer is down. Corrections and maintenance occur from errors 
(bugs) presented by users of the platform during training given to teachers of 
Basic Education. At the time, it is common for teachers to report bugs or 
suggestions for improvements to the Platform, whether in synchronous or 
asynchronous moments by email or by the error reporting button directly on the 
platform. In this report, it will be presented how the general objective of the work 
plan was achieved through the specific objectives. In general, the results were 
satisfactory because it was possible to act and contribute in the other stages of 
the research project and also for society. 
 
Keywords: Web support. Web maintenance. Web corrections and adjustments. 
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TÍTULO: O regime autoritário chileno (Pinochet) na perspectiva crítica e 

contemporânea do Jornal Opinião (1972-1977) 

Resumo 

Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa mais ampla sobre o 
Jornal Opinião (1972-1977), analisando a conjuntura política latino-americana na 
época de publicação do Opinião, abordando os “regimes autoritários” da região, 
este trabalho em específico traz uma análise dos momentos posteriores ao golpe 
militar chileno em 11 de setembro de 1973, se baseando nas matérias presentes 
no Opinião, para assim melhor compreender a conjuntura política chilena da 
época e os eventos . 
 
Palavras-chave: Jornal Opinião. Regimes Autoritários. Chile. Allende. Pinochet 

TITLE: The Chilean authoritarian regime (Pinochet) in the critical and 

contemporary perspective of Jornal Opinião (1972-1977) 

Abstract 

This work presents partial results of a broader research on the Jornal Opinião 
(1972-1977), analyzing the Latin American political situation at the time of the 
publication of the Opinion, addressing the “authoritarian regimes” of the region. 
moments after the Chilean military coup on September 11, 1973, based on the 
materials present in the Opinião, in order to better understand the Chilean political 
situation of the time and the events. 
 
Keywords: Jornal Opinião. Authoritarian regimes. Chile. Allende. Pinochet 
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TÍTULO: Cartografias Literárias de Robert E. Howard 

Resumo 

 

O trabalho se situa na aproximação da História com a Literatura e procura 
realizar uma análise norteada pelo método e teoria da cartografia literária da obra 
no conto “A Torre do Elefante”, escrito pelo estadunidense Robert Ervin Howard 
e publicado em 3 de março de 1933 pela revista Weird Tales (1933). Para a 
realização dessa análise será utilizado os conceitos de “cartografia literária”, 
“topofilia”, “topofobia”, “geocrítica” e “topophrenia” de Yi-Fu Tuan (1977) e Robert 
T. Tally (2019) acerca das nomeações de espaço e lugar com base em seus 
estudos no que eles denominam. 

 

Os estudos de Tuan e Tally nos permitem uma melhor compreensão por trás do 
exercício realizado em torno da criação dos espaços na obra de ficção e sobre 
como esse esforço permite que o leitor se situe no espaço sendo descrito e 
consiga perceber os eventos que ocorrem ao seu redor. A apresentação também 
visará explicitar, por meio de comentários acerca da metodologia, como tais 
exercícios são utilizados pelo autor no cotidiano e rebatidos para dentro do conto 
que está sendo trabalhado. 

 
 
Palavras-chave: Geocrítica, topophrenia, Robert E. Howard, espacialidade 

TITLE: Robert E. Howard's Literary Cartographies. 

Abstract 

The work lies in the approximation of History with Literature and seeks to carry 
out an analysis guided by the method and theory of literary cartography of the 
work in the short story “The Tower of the Elephant”, written by the American 
Robert Ervin Howard and published on March 3, 1933 by Weird Tales magazine 
(1933). To carry out this analysis, the concepts of “literary cartography”, 
“topophilia”, “topophobia”, “geocritics” and “topophrenia” by Yi-Fu Tuan (1977) 
and Robert T. Tally (2019) about the nominations of space and place based on 
their studies of it. 
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The studies of Tuan and Tally allow us a better understanding behind the exercise 
carried out around the creation of spaces in the work of fiction and how this effort 
allows the reader to situate himself in the space being described and to be able 
to perceive the events that occur to him around. The presentation will also aim to 
explain, through comments about the methodology, how such exercises are used 
by the author in everyday life and are reflected in the short story being worked 
on. 

 
Keywords: Geocriticism, topophrenia, Robert E. Howard, spatiality 
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TÍTULO: Narrativas autobiográficas de Professores de Música da Educação 

Básica do Natal-RN e o seu desenvolvimento Profissional Docente 

Resumo 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que tem como objetivo 
geral compreender como ocorre o processo de desenvolvimento profissional do 
professor de música do Natal a partir da sua relação com a escola de educação 
básica. A presente pesquisa foi realizada a partir de conceitos e entendimentos 
advindos dos resultados finais da tese de Gaulke, utilizando-se também da visão 
conceitual de lugar de Tuan, de desenvolvimento profissional de Nóvoa e de 
construção biográfica de Delory-Momberger, bem como a pesquisa 
autobiográfica e as narrativas. O estudo foi realizado por meio de entrevistas 
narrativas com quatro professores licenciados, experientes e atuantes em 
escolas de educação básica de Natal, pensando a escola não como um pano de 
fundo, mas na complexidade de sua dimensão espacial. Os resultados aqui 
abordados correspondem a dois professores entrevistados e sinalizam que as 
relações do professor com a escola como base do desenvolvimento profissional 
do professor de música dependem do reconhecimento da profissão, do 
entendimento do ser professor na escola e de que fazem parte de uma categoria 
profissional, da relação e vinculação com os sujeitos escolares e da 
compreensão do que aprendem na e com a escola. Esses resultados favorecem 
a compreensão do processo em que se alia a formação com a atuação e 
fornecem pistas para pensar a formação de professores em cursos de 
licenciatura em música nas universidades federais, principalmente no estado do 
Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Professores de música. 

Educação básica. 

TITLE: Autobiographical narratives of Music Teachers in Basic Education in 

Natal-RN and their professional development 

Abstract 

 

This work presents the results of a research that has as its general objective to 
understand how the process of professional development of music teachers in 
the region of Natal occurs from their relationship with the basic education school. 
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This research was carried out based on concepts and understandings arising 
from the final results of Gaulke's thesis, also using Tuan's conceptual view of 
place, the development of professional development in Nóvoa and the 
biographical construction of Delory-Momberger, as well as the autobiographical 
research and narratives. The study was carried out through narratives with four 
licensed teachers, experienced and working in basic education schools in Natal, 
thinking of the school not as a background, but in the complexity of its spatial 
dimension. The results here corresponding to two teachers interviewed and 
indicate that the teacher's relations with the school as a basis for the professional 
development of the music teacher dependent on the recognition of the profession, 
the understanding of being a teacher in the school that they are part of a 
professional category, the relationship and connection with students and 
understanding what we learn at and with the school. These results favor the 
understanding of the process in which the training follows with practice and clues 
to think about teacher training in music education courses at federal universities, 
mainly in the state of Rio Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Professional development. Music teachers. Basic education. 
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TÍTULO: A contribuição de Francisco Weffort para a elaboração de um modelo 

democrático em suas matérias no Jornal Opinião 

Resumo 

As leituras reconstroem um cenário em que o sistema político brasileiro cumpria 
uma função formal. As eleições seriam um espaço para confirmação da 
legitimidade, uma espécie de termômetro da opinião pública sobre o regime, 
contudo, a atuação parlamentar do MDB enfrentava limitações frente ao 
autoritarismo. O próprio sistema bipartidário foi uma construção do regime para 
acomodar uma arena pública com divergências, dentro de certas condições, 
específicas das instituições brasileiras. Bem como no caso dos sindicatos, os 
resultados insatisfatórios nas disputas parlamentares eram produtos de uma 
engenharia institucional pensada, e em última instância arbitrada pelo próprio 
executivo. Dessa forma, a falta de legitimidade se estendia a própria Arena, 
ainda que fosse o partido do regime tinha que lidar com a desmoralização do 
parlamento como um todo. 
 
Palavras-chave: Francisco Weffort; Jornal Opinião; Democracia; MDB 

TITLE: Francisco Weffort's contribution to the elaboration of a democratic model 

in his articles in Jornal Opinion 

Abstract 

The readings reconstruct a scenario in which the Brazilian political system fulfilled 
a formal function. The elections would be a space for confirming legitimacy, a 
kind of thermometer of public opinion about the regime, however, the 
parliamentary performance of the MDB faced limitations in face of 
authoritarianism. The bipartisan system itself was a construction of the regime to 
accommodate a public arena with divergences, under certain conditions, specific 
to Brazilian institutions. As well as in the case of unions, the unsatisfactory results 
in parliamentary disputes were the products of thoughtful institutional 
engineering, and ultimately arbitrated by the executive himself. In this way, the 
lack of legitimacy extended to the Arena itself, even if it were the party of the 
regime it had to deal with the demoralization of the parliament as a whole. 
 
Keywords: Francisco Weffort; Journal Opinião; Democracy; MDB 
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TÍTULO: A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) NO PROGRAMA DE FOMENTO DO 

ENSINO MÉDIO INTEGRAL DO RIO GRANDE DO NORTE: A VISÃO DOS 

BUROCRATAS DE MÉDIO ESCALÃO 

Resumo 

O projeto procurou analisar a partir da ótica de capacidades estatais a 
implementação do PNAE na modalidade de EMTI em termos de como está se 
dando esse processo na rede escolar estadual do Rio Grande do Norte. Tratou-
se de uma avaliação de políticas públicas, classificando-se como uma avaliação 
de processo ou implementação. O estudo é caracterizado como qualitativo e os 
sujeitos foram o corpo diretor da Subcoordenadoria de Assistência ao Educando 
(SUASE) e da Subcoordenadoria de Ensino Médio (SUEM), tendo em vista seu 
caráter participativo imprescindível nas capacidades estatais e a maior 
acessibilidade ao panorama geral do processo de implementação do Programa 
de Fomento ao EMTI. A pesquisa teve anuência no Comitê de Ética da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os instrumentos metodológicos 
utilizados para a coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas realizadas 
em dois grupos focais realizados com o quadro técnico da SUASE e da SUEM, 
as quais foram gravadas e posteriormente transcritas para análise, tendo como 
referencial teórico para elaboração das questões de pesquisa o conceito de 
capacidades estatais desenvolvido por Gomide e Pires (2014) e foi usado o 
método de análise de Bardin (1977) para a análise. O recorte dado no relatório 
em questão é focado nos resultados relacionados a visão dos burocratas de 
médio escalão em relação ao processo e dificuldades na implementação do 
programa. 

 
Palavras-chave: PNAE; Ensino Médio em Tempo Integral; Capacidades Estais 

TITLE: THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL SCHOOL FOOD 

PROGRAM (PNAE) IN THE PROGRAM FOR THE PROMOTION OF INTEGRAL 

HIGH SCHOOL IN RIO GRANDE DO NORTE: THE VIEW OF MEDIUM LEVEL 

BUROCRATES 

Abstract 
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The project sought to analyze, from the perspective of state capacities, the 
implementation of PNAE in the EMTI modality in terms of how this process is 
taking place in the state school system in Rio Grande do Norte. It was an 
evaluation of public policies, classified as a process or implementation 
evaluation. The study is characterized as qualitative and the subjects were the 
governing body of the Sub-Coordination of Assistance to Educating (SUASE) and 
the Sub-Coordination of Secondary Education (SUEM), in view of its participatory 
character essential in the state capacities and the greater accessibility to the 
general panorama of the implementation process of the EMTI Promotion 
Program. The research was approved by the Ethics Committee of the Federal 
University of Rio Grande do Norte. The methodological instruments used for data 
collection were semi-structured interviews conducted in two focus groups 
conducted with the technical staff of SUASE and SUEM, which were recorded 
and later transcribed for analysis, with the concept as a theoretical framework for 
the elaboration of research questions. of state capacities developed by Gomide 
and Pires (2014) and the method of analysis of Bardin (1977) was used for the 
analysis. The cut given in the report in question is focused on the results related 
to the view of middle-level bureaucrats in relation to the process and difficulties 
in implementing the program. 

 
 
Keywords: School feeding. Public policy. State capabilities 
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TÍTULO: A FORMAÇÃO DOCENTE DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

ATUANTE NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM CAICÓ/RN E 

SUA RELAÇÃO COM A CIDADE EDUCADORA E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Resumo 

 

A compreensão de uma organização do espaço levando em consideração um 
contexto geográfico se dá em diversas perspectivas. Levando em consideração 
o contexto de organização do espaço e, trazendo à tona uma perspectiva mais 
concentrada no âmbito espacial das cidades, é de grande valia para a sociedade 
como integrante da mesma, analisar e perceber de onde, geralmente, parte essa 
organização. Assim, com base na análise desse contexto, a discussão da cidade 
é parte integrante da formação da sociedade como um todo, isto é, a cidade 
educadora. Desta forma, a presente pesquisa, vinculada ao projeto “intitulado “A 
cidade educadora e o ensino de geografia: desafios e perspectivas para a 
educação básica em Caicó/RN”, objetiva buscar compreender se a educação 
básica caicoense, está em consonância com as bases para a constituição de 
uma cidade educadora e a consequente formação de uma cidadania plena aos 
seus habitantes, terá na análise mais aprofundada sobre a formação e a atuação 
docente de Geografia na educação básica de Caicó – RN como parte relevante 
neste processo de entendimento das relações da cidade educadora com o 
ensino de Geografia, realizando pesquisas quantitativas e qualitativas relativas 
sobre a formação e a atuação docente de Geografia na educação básica de 
Caicó – RN, servindo, portanto, para compreender se o licenciado e licenciando 
em Geografia do CERES – UFRN possui uma formação e atuação coerente com 
a realidade nas instituições de ensino básico em Caicó. 

 
 
Palavras-chave: Cidade Educadora; Ensino de Geografia; Caicó. 

TITLE: HE TEACHING TRAINING OF THE GEOGRAPHY TEACHER ACTING 

IN THE BASIC EDUCATION INSTITUTIONS IN CAICÓ / RN AND THEIR 

RELATIONSHIP WITH THE EDUCATING CITY AND GEOGRAPHY TEACHING 

Abstract 

The understanding of an organization of space taking into account a geographical 
context occurs in several perspectives. Taking into account the context of the 
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organization of space and, bringing up a more concentrated perspective in the 
spatial scope of cities, it is of great value for society as an integral part of it, to 
analyze and understand where this organization usually comes from. Thus, 
based on the analysis of this context, the discussion of the city is an integral part 
of the formation of society as a whole, that is, the educating city. Thus, the present 
research, linked to the project “entitled“ The educating city and the teaching of 
geography: challenges and perspectives for basic education in Caicó / RN ”, aims 
to understand whether basic education in Caico, is in line with the bases for the 
constitution of an educating city and the consequent formation of a full citizenship 
to its inhabitants, it will have in the deeper analysis about the formation and the 
teaching performance of Geography in the basic education of Caicó - RN as a 
relevant part in this process of understanding the relations of educating city with 
the teaching of Geography, carrying out quantitative and qualitative research on 
the formation and teaching performance of Geography in basic education in 
Caicó - RN, thus serving to understand whether the graduate and undergraduate 
in Geography at CERES - UFRN has a training and performance consistent with 
reality in basic education institutions in 
 
Keywords: Educating City; Geography teaching; Caicó. 
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TÍTULO: O Ajuste Fiscal e suas Implicações na política de educação no Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

A crise vivenciada pelos países imperialistas na década de 1970, trouxe novas 
transformações não só ao mundo do trabalho, mas também como o Estado se 
configurou. O método orientado nesta pesquisa baseia-se na perspectiva teórica 
marxista. A pesquisa desenvolvida tem como objetivo geral analisar as 
implicações do ajuste fiscal na efetivação das políticas sociais, no agravamento 
da pobreza, na desigualdade social. Os objetivos específicos são: identificar as 
expressões do ajuste fiscal na política de educação, apreender as implicações 
do ajuste fiscal nos serviços destinados aos usuários (as) das políticas, analisar 
o financiamento das políticas sociais de educação no orçamento público, 
desvelar as implicações do ajuste fiscal para o agravamento das condições de 
pobreza e da desigualdade social. A pesquisa utiliza-se de dados quantitativos 
e qualitativos. Primeiramente foi realizado um estudo bibliográfico. Em sequência 
utilizou-se da pesquisa documental, tendo como fonte primária o Plano 
PluriAnual 2012-2015 e 2016-2020. Foram consultados relatórios de gestão da 
secretaria executiva do ministério da educação do ano de 2014, 2015, como 
fonte secundária. Este estudo teve maior ênfase na política de educação básica. 
Os resultados encontrados foram melhoramento nos índices de frequência 
escolar, declínio nas taxas de anafalbetismo, apoio na construção creches, apoio 
na formação profissional dos docentes da rede pública. 
 
Palavras-chave: Educação; Fundo Público; Ajuste Fiscal. 

TITLE: The fiscal adjustment and its implications for education policy in Rio 

Grande do Norte. 

Abstract 

The crisis experienced by the imperialist countries in the 1970s brought new 
transformations, not only to the world of work, but as the state was configured. 
The method oriented in this research is based on the Marxist theoretical current. 
The research developed has the general objective of analyzing the implications 
of the fiscal adjustment in the implementation of social policies, in the worsening 
of poverty, in social inequality. The specific objectives are: to identify the 
expressions of the fiscal adjustment in the education policy, to apprehend the 
implications of the fiscal adjustment in the services destined to the users of the 
policies, to analyze the financing of the social policies of education in the public 
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budget, to unveil the implications of the adjustment for the worsening conditions 
of poverty and social inequality. This paper uses quantitative and qualitative data. 
At First, a bibliographic study was carried out. Than, documentary research was 
used, having the PluriAnual Plan 2012-2015 and 2016-2020 as its primary 
source. Management reports from the executive secretary of the Ministry of 
Education for 2014, 2015 were also consulted as a secondary source. This study 
had a greater emphasis on basic education policy. The results found were 
improvement in school attendance rates, decline in anaphylactic rates, support in 
the construction of day care centers, support in the professional training of public 
school teachers. 
 
Keywords: State; Education; Public Fund; Tax Adjustment. 
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TÍTULO: A produção cultural do Coco de Zambê de Mestre Geraldo 

Resumo 

O estudo sobre as musicais de grupos tradicionais da região metropolitana de 
Natal com foco no Coco de Zambê de Mestre Geraldo, buscará apreender o seu 
dinamismo e organização atual. Objetivamos identificar, classificar e analisar 
suas práticas musicais, considerando os seus processos manutensão e 
perenidade. Como método, empregaremos a etnografia da música que servirá 
de base para o trabalho de campo. Compreendemos que os resultados obtidos 
renderão novos elementos para a discussão sobre as práticas musicais 
tradicionais na atualidade, assim como a produção intelectual que poderá 
beneficiar os discentes da UFRN, estudiosos da área e afins. 
 
Palavras-chave: Produção cultural. Reorganização. Performance. 

TITLE: The cultural production of Coco de Zambê by Mestre Geraldo 

Abstract 

The study of the musicals of traditional groups in the metropolitan region of Natal, 
focusing on Coco de Zambê by Mestre Geraldo, will seek to apprehend its 
dynamism and current organization. We aim to identify, classify and analyze their 
musical practices, considering their maintenance and longevity processes. As a 
method, we will use the ethnography of music that will serve as a basis for 
fieldwork. We understand that the results obtained will yield new elements for the 
discussion about traditional musical practices today, as well as the intellectual 
production that may benefit UFRN students, scholars in the field and the like. 
 
Keywords: Cultural production. Reorganization. Performance. 
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TÍTULO: A reflexão centrada na prática na formação inicial de professores 

Resumo 

A reflexão, nas últimas décadas, vem afirmando-se como uma das 
possibilidades dominantes na área da formação de professores. Na prática 
docente, essa reflexão precisa configurar-se de modo crítico e intencional para 
alcançar os objetivos traçados de modo que tenha condições de emancipar-se e 
ajudar na emancipação de seus discentes. O presente artigo objetiva responder 
o seguinte questionamento: “como a reflexão centrada na prática, na formação 
inicial, tem a potencialidade de contribuir para uma mudança na ação 
educativa?” Busca-se a partir da revisão da literatura, enfatizar a necessidade 
de a reflexão na prática ser estimulada ainda durante a formação inicial, para 
que os futuros professores sejam capazes de refletir criticamente sobre sua 
prática. Para tanto, foi realizada a revisão da literatura para compreensão da 
importância da reflexão nas práticas pedagógicas fundamentada em Pimenta 
(2008), Zeichner (2008), Schön (2000), Nunes (2001), Libâneo (2008) Freire 
(1996) e Dutra (2010). Os resultados evidenciam que a inserção dos educandos 
em contextos escolares na formação inicial é indispensável para a reflexão 
crítica, pois possibilita o estreitamento da relação teoria-prática, a partir da 
realidade escolar vivenciada. 
 
Palavras-chave: Formação docente. Prática reflexiva. Teoria-prática. 

TITLE: Reflection based on practice in initial teacher education 

Abstract 

Reflection, in the last decades, has been asserting itself as one of the dominant 
possibilities in the area of teacher training. In teaching practice, this reflection 
needs to be configured in a critical and intentional way in order to achieve the 
objectives set so that it is able to emancipate itself and help in the emancipation 
of its students. This article aims to answer the following question: "how does 
reflection centered on practice, on initial training, have the potential to contribute 
to a change in educational action?" From the literature review, it is sought to 
emphasize the need for reflection in practice to be stimulated even during initial 
training, so that future teachers are able to reflect critically on their practice. To 
this end, a literature review was carried out to understand the importance of 
reflection in pedagogical practices based on Pimenta (2008), Zeichner (2008), 
Schön (2000), Nunes (2001), Libâneo (2008) Freire (1996) and Dutra (2010). The 
results show that the insertion of students in school contexts in the initial training 
is essential for critical reflection, as it enables the narrowing of the theory-practice 
relationship, based on the experienced school reality. 
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Keywords: Teacher training. Reflective practice. Theory-practice. 
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TÍTULO: INGLÊS INTERNACIONAL: PRÁTICAS TRADUTÓRIAS DE 

MATERIAL DIDÁTICA NA ÁREA DE MÚSICA 

Resumo 

 

Em razão da carência de alguns livros didáticos e manuais importantes, para 
estudantes da escola de música de uma universidade federal do nordeste 
brasileiro, em português, esta pesquisa propõe-se á traduzir um dos manuais 
alicerçais na formação de clarinetistas - “The Daniel Bonade Workbook” - 
traduzido por nós como “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do clarinete”. 
A aporte teórica-metodológica é baseada em uma perspectiva da língua a partir 
da Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; 
EGGINS, 2004) e nos estudos de práticas tradutórias de Baker (1992). A 
pesquisa foi realizado em sessões semanais, colaborativas entre 1 
aluno/pesquisador da área de música e 2 alunas/pesquisadoras da área de 
linguagem, sessões com a orientadora, no qual debateram tradução das 
respectivas capítulos do manual que traduziram uma vez que os pesquisadores 
dividiram o trabalho entre si por capítulos. Os resultados da pesquisa incluíram 
a tradução do manual que foi apresentado para publicação por uma editora 
universitária, e gerou artigos de reflexões sobre a práticas tradutórias. 
Pretendemos assim contribuir com os estudos de tradução e música. 

 
 
Palavras-chave: Práticas Tradutórias Colaborativas; Manual de Clarinete; 

Equivalência. 

TITLE: International English: Translation Practices of Didactic material in Music 

area 

Abstract 

 

Due to the lack of some important textbooks, for students of a music school at a 
Brazilian northeastern federal university , in Portuguese, this search proposes to 
translate one of the fundamental workbooks in the clarinet major - “The Daniel 
Bonade Workbook, translated by us as, the “Daniel Bonade: Técnicas e 
Interpretação do clarinete”. The theoretical framework is based on a model of 
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language from the Systemic Functional Linguistic perspective (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014; EGGINS, 2004) and the studies of translation practices 
by Baker (1992). The research was carried out in collaborative sessions with 1 
student in the field of music and 2 students in the field of linguistics, with their 
advisor, to debate the workbook’s translation that was divided between the 
students and translated individually. The results of the research included the 
translation of the workbook that was presented for publication at a university 
press, and produced 3 articles of reflections on translation practices. Thus we 
intend for this work to contribute to studies in translation and music. 

 
 
Keywords: Collaborative Translation Practices; Clarinet Workbooks; 

Equivalence; 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE PLANO PLURIANUAL 

MUNICIPAL INSPIRADO NOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

Resumo 

O Brasil assumiu a Agenda 2030 da ONU como um plano de ação para 
construção de sociedades mais sustentáveis. Este estudo, de caráter qualitativo 
documental, está sendo desenvolvido no município de Carnaúba dos Dantas/RN 
devido a uma parceria implementada entre UFRN e a gestão atual. O objetivo foi 
avaliar o planejamento e a execução de ações que compreendam os objetivos e 
diretrizes do plano plurianual da cidade, no que diz respeito, principalmente, à 
promoção da Educação para a sustentabilidade local, com foco no que se refere 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4, 10 11 e 17. Considerando-se a 
abordagem qualitativa deste estudo, para a análise do Plano Plurianual de 
Carnaúba dos Dantas se aplicaram alguns elementos da metodologia da Análise 
de Conteúdo. Sete termos, entre eles, Sustentabilidade, Desenvolvimento 
Sustentável e ODS, foram destacados do documento e categorizados de acordo 
com o contexto nos quais eles foram inseridos. Os resultados demonstraram que 
o PPA utiliza, na maioria das vezes, termos referentes ao Desenvolvimento 
Sustentável, tais como Sustentabilidade e ODS, mas muitas vezes não se 
identificam relações diretas com problemáticas específicas enfrentadas no 
município de Carnaúba dos Dantas, o que pode ser melhor explorado pela 
gestão local. 
 
Palavras-chave: Agenda 2030. EDS. Plano Plurianual Municipal. Semiárido 

Potiguar. 

TITLE: EVALUATION OF A PROPOSAL FOR A MUNICIPAL PLAN INSPIRED 

BY THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: PERSPECTIVES FOR 

TEACHING NATURAL SCIENCES 

Abstract 

Brazil assumed the UN 2030 Agenda as an action plan for building more 
sustainable societies. This qualitative documentary study is being developed in 
the municipality of Carnaúba dos Dantas / RN due to a partnership implemented 
between UFRN and the current management. The objective was to evaluate the 
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planning and execution of actions that understand the objectives and guidelines 
of the city's multi-annual plan, with regard, mainly, to the promotion of Education 
for local sustainability, with a focus on the Sustainable Development Goals 4, 10 
11 and 17. Considering the qualitative approach of this study, for the analysis of 
the Multiannual Plan of Carnaúba dos Dantas, some elements of the Content 
Analysis methodology were applied. Seven terms, including Sustainability, 
Sustainable Development and SDGs, were highlighted in the document and 
categorized according to the context in which they were inserted. The results 
showed that the multiannual local plan uses, in most cases, terms referring to 
Sustainable Development, such as Sustainability and SDGs, but often there are 
no direct relationships with specific problems faced in the municipality of 
Carnaúba dos Dantas, which can be better explored by local management. 
 
Keywords: 2030 Agenda. ESD. Multiannual Local Plan. Semiarid. 
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TÍTULO: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NOS DISCENTES DA ECT DE ACORDO 

COM AS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DE ENGENHARIA 

Resumo 
 

Segundo Joseph Schumpeter (1945), o empreendedorismo é desenvolvido por pessoas 
flexíveis e com habilidades técnicas de produzir e organizar recursos e operações 
financeiras, e ainda ter capacidade de lidar com o mercado e vendas. Pode ser definido 
também, como o processo de criar algo diferente, de valor, assumindo os riscos 
financeiros, onde é necessário a dedicação de tempo e esforço para seu desenvolvimento. 
Algumas habilidades empreendedoras são: buscar oportunidade e iniciativas, estar apto a 
correr riscos, desenvolver trabalhos de qualidade e eficiência, ter persistência e saber lidar 
com metas. Esse projeto buscar desenvolver ferramentas empreendedoras nos discentes 
do curso de Ciências e Tecnologias, para que sejam capazes de dominar as habilidades e 
competências que estão citadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Engenharia (DCNs de Engenharia). Com o auxílio da inPacta, é possível 
interligar o contexto de negócios tecnológicos, ênfase interna da ECT, e suas vertentes, 
para incentivar os alunos a desenvolverem seus poderes criativos, suas habilidades de 
organização e adentrar futuramente ao mundo comercial. 

 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo, habilidades empreendedoras, negócios 

tecnológicos. 

TITLE: APPLICATION OF TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND 

COMPETENCES IN ECT DISCENTS ACCORDING TO THE NEW 

CURRICULAR ENGINEERING GUIDELINES. 

Abstract 

 

According to Joseph Schumpeter (1945), the entrepreneurship is developed by flexible 
people and with technical abilities to produce and to organize resources and financial 
operations, and still to have capacity to deal with the market and sales. It can also be 
defined, as the process to create something different, something of value, assuming the 
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financial risks, where it is necessary the dedication of time and effort for its development. 
Some enterprising abilities are seeking opportunities and initiatives, being able to take 
risks, developing quality and eficiente jobs, having persistence and knowing how to deal 
with goals. This project seeks to develop enterprising tools in the students of the Ciências 
e Tecnologias course, so that they are capable to dominate the skills and competencies 
that are cited in the Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Engenharia (DCNs de Engenharia). With the aid of inPacta, it is possible to interconnect 
the technological business context and its sources, to encourage students to develop their 
creative powers, their organizational skills and to enter the comercial world in the future. 

 
 
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial skills, technological business. 
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TÍTULO: Análise do diálogo entre conhecimentos tradicionais e científicos num 

momento da sessão "Um ensaio sobre relações entre céu e mar". 

Resumo 

Nosso trabalho se insere no projeto de pesquisa “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO 
DE SESSÕES DE PLANETÁRIO VOLTADAS PARA PÚBLICO GERAL”, 
relacionado a atividades realizadas com o Planetário da UFRN Barca dos Céus. 
Em etapas anteriores, foi feito o levantamento de saberes da população do RN 
no tocante à temática “ciclos astronômicos e ciclos do ambiente”, para a 
produção de uma sessão de planetário com metodologia específica adotada no 
projeto.  Entre as ideias que fundamentam essa metodologia temos a proposta 
de comunicação da ciência numa perspectiva de popularização, o que aponta 
para o diálogo entre conhecimento científico e outras formas de conhecimentos. 
Na fase atual, está sendo produzida uma sessão sobre ciclos dos ambientes 
costeiros do RN, englobando, particularmente, saberes levantados com 
pescadores de Diogo Lopes e Pipa. Aqui, apresentamos a estrutura da sessão 
em construção e analisamos como os saberes dos pescadores estão sendo 
abordados de modo a propiciar o almejado diálogo entre conhecimentos 
científicos e tradicionais. A análise é feita em momento específico da sessão, 
onde são abordados as fases da Lua e as marés Entre as tentativas de 
concretizar esse diálogo no roteiro, identificamos a adoção dos saberes 
tradicionais na apresentação do que se observa e vivencia do fenômeno em 
questão, seguidos da visão da ciência sobre a relação evidenciada pelos saberes 
tradicionais. 
 
Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Popularização da ciência. Fases da Lua 

e Marés. 

TITLE: Analysis of the dialogue between traditional and scientific knowledge at a 

time of the session “Na essay on relations between sky and sea”. 

Abstract 

Our work is part of the research project “PRODUCTION AND EVALUATION OF 
PLANETARY SESSIONS FOR THE GENERAL PUBLIC”, related to activities 
carried out with the UFRN Planetarium Barca dos Céus. In previous stages, the 
knowledge of the population of the RN was surveyed with regard to the theme 
“astronomical cycles and cycles of the environment”, for the production of a 
planetarium session with specific methodology adopted in the project. Among the 
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ideas that underlie this methodology we have the proposal of science 
communication in a perspective of popularization, which points to the dialogue 
between scientific knowledge and other forms of knowledge. In the current phase, 
a session is being produced on cycles of the coastal environments of RN, 
encompassing, in particular, knowledge raised with fishermen from Diogo Lopes 
and Pipa. Here, we present the structure of the session under construction and 
analyze how the fishermen’s knowledge is being approached in order to provide 
the desired dialogue between scientific and traditional knowledge. The analysis 
is made at a specific moment in the session, where the phases of the Moon and 
the tides are addressed. Among the attempts to make this dialogue concrete in 
the script, we identified the adoption of traditional knowledge in the presentation 
of what is observed and experiences of the phenomenon in question, followed 
from the view of science on the relationship evidenced by traditional knowledge.  
 
Keywords: Astronomy teaching. Popularization of science. Phases of the Moon 
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TÍTULO: A abordagem do conhecimento científico sobre fases da Lua na sessão 

de planetário Um ensaio sobre relações entre céu e mar 

Resumo 

O estudo desenvolvido neste trabalho fornece suporte às atividades do projeto 
de pesquisa “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SESSÕES DE PLANETÁRIO 
VOLTADAS PARA PÚBLICO GERAL”, associadas ao Planetário Móvel da 
UFRN - Barca dos Céus. A produção e avaliação de sessões de planetário no 
projeto baseia-se na metodologia de Freitas (2015), a qual se apoia, entre outras 
ideias, na concepção de que o planetário é tipicamente um contexto de educação 
não formal, no qual estabelecem-se situações de aprendizagem por livre escolha 
(FALK, apud FREITAS, 2015). Tais situações apontam para uma forma de 
comunicação e de avaliação da aprendizagem diferenciadas daquelas que 
usualmente ocorrem no ensino formal. Retomamos, aqui, esses fundamentos da 
metodologia e apresentamos uma análise de um dos momentos da sessão “Um 
ensaio sobre relações entre Céu e Mar”, que está sendo produzida pela equipe 
do projeto para exibição em formato virtual. Nossa análise se concentra sobre o 
roteiro em produção, observando a maneira como o momento da sessão que 
aborda as fases da Lua dialoga com as concepções alternativas mais recorrentes 
acerca desse conteúdo, conforme relatadas na literatura em ensino, levando em 
consideração, ao mesmo tempo, a perspectiva de que a sessão deve ocorrer 
num contexto de aprendizagem por livre escolha. Discute-se também alguns 
elementos que os instrumentos para avaliação da sessão deverão observar, de 
modo a levar em conta esses mesmos aspectos. 
 
Palavras-chave: Planetário. Aprendizagem por livre escolha. Fases da Lua, céu 

e mar. 

TITLE: The approach of scientific knowledge about phases of the Moon in the 

planetarium session An essay on relations between sky and sea 

Abstract 

The study developed in this work provides support to the activities of the research 
project “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SESSÕES DE PLANETÁRIO 
VOLTADAS PARA PÚBLICO GERAL”, associated with the Planetário Móvel da 
UFRN - Barca dos Céus. The production and evaluation of planetarium sessions, 
in the project, is based on the methodology of Freitas (2015), which is supported, 
among other ideas, in the conception that the planetarium is typically a context of 
non-formal education, in which they establish free choice learning situations 
(FALK, apud FREITAS, 2015). Such situations point to a way of communication 
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and assessment of learning different from those that usually occur in formal 
education. Here, we resume these fundamentals of the methodology and present 
an analysis of one of the moments of the session "Um ensaio sobre relações 
entre céu e mar", which is being produced by the project team for exhibition in 
virtual format. Our analysis focuses on the script in production, observing the way 
the moment of the session, which addresses the phases of the Moon, dialogues 
with the most recurrent alternative conceptions about this content, as reported in 
the teaching literature, taking into account, at the same time, the perspective that 
the session should take place in a context of free choice learning. It also 
discusses some elements that the instruments for evaluating the session must 
observe, in order to take these same aspects into account. 
 
Keywords: Planetary. Free choice learning. Moon phases, sky and sea. 
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TÍTULO: Herpetofauna da Área de Proteção Ambiental Jenipabu/RN: Inventário, 

aspectos ecológicos, sistemáticos e biogeográficos, como subsídios à 

Conservação 

Resumo 

As dunas são formações recentes e dependem de variações climáticas e ação 
dos ventos para serem edificadas. Alguns estudos sobre Herpetofauna de áreas 
dunares do RN já foram efetuados, mas, apesar de constituir uma relevante 
Unidade de Conservação, esta informação não existe para a APAJ, embora já 
tenha sido registrada ocorrência de espécie endêmica do RN e ameaçada de 
extinção. Para inventariar a Herpetofauna da APAJ foram demarcados 3 
quadrantes com 2 transectos cada, e em cada transecto foi instalada uma 
estação de pitfall. Foram registradas 33 espécies (17 de Squamata, 1 de 
Crocodylia, 1 de Testudines e 14 espécies de anfíbios). Os maiores registros de 
Squamata ocorreram em folhiços de áreas abertas, o Crocodylia estava imerso 
na lagoa de Jenipabu, enquanto os Anfíbios anuros habitaram, em sua maioria, 
a vegetação rasteira da mesma lagoa. O único Testudinidae registrado estava 
em ambiente antrópico. O conjunto de dados coletados demonstra a relevância 
da Herpetofauna da APAJ, mas a continuidade deste estudo com expedições 
complementares na estação seca, possibilitará melhor amostragem e base de 
dados comparativa com outros estudos sobre Herpetofauna de dunas e 
restingas do RN. 

 
Palavras-chave: inventário; herpetofauna; Jenipabu 

TITLE: Herpetofauna of the "Área de Proteção Ambiental Jenipabu/RN": 

Inventory, ecological, systematic and biogeographic aspects, as subsidies to 

Conservation 

Abstract 

The dunes are recent formations and depend on climatic variations and the action 
of the winds to be built. Some studies on Herpetofauna in dune areas of RN have 
already been carried out, but, despite constituting a relevant Conservation Unit, 
this information does not exist for APAJ, although the occurrence of an endemic 
species of RN and threatened with extinction has already been recorded. To 
inventory the APAJ Herpetofauna, 3 quadrants were marked with 2 transects 
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each, and a pitfall station was installed in each transect. 33 species were 
recorded (17 from Squamata, 1 from Crocodylia, 1 from Testudines and 14 
species of amphibians). The largest records of Squamata occurred in open areas, 
the Crocodylia was immersed in the Jenipabu lagoon, while the anuran 
amphibians inhabited, in their majority, the undergrowth of the same lagoon. The 
only Testudinidae recorded was in an anthropogenic environment. The set of data 
collected demonstrates the relevance of APAJ's Herpetofauna, but the continuity 
of this study with complementary expeditions in the dry season, will enable a 
better sampling and comparative database with other studies on Herpetofauna of 
dunes and restingas of RN. 
 
  
 

  

 
Keywords: herpetofauna; Jenipabu; inventário; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


