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O001 - Caracterização da produção do paisagista Ney Dutra Ururahy 
Levantamento e catalogação da produção do paisagista Ney Dutra Ururahy nas 
áreas livres das edificações privadas, em Brasília  
 
 
Apresentador:  Menezes, Mariana Santos  
Orientador:  Tosta, Janaína de Melo  
Demais Autores: Maluf, Carmem Silvia  

Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 
O presente trabalho teve por objetivo geral o estudo acerca da produção paisagística brasileira. A metodologia 
histórica de formação da paisagem fundamenta-se na conciliação de temas arquétipos, modelos e tipos de 
composição de paisagem, que respondem a condições formais, funcionais e estéticas almejadas por 

determinado grupo social. O desenvolvimento da história da paisagem aconteceu em paralelo à evolução 
arquitetônica e ofereceu padrões para a diferenciação das sociedades. O início da pesquisa deu-se a partir de 
levantamentos bibliográficos – leitura de livros, revistas, artigos disponíveis na biblioteca da Universidade de 
Uberaba e em outras fontes – acerca da evolução da produção paisagística brasileira, dando ênfase ao 
paisagismo vinculado às edificações; o que permitiu a identificação de aspectos relevantes à continuidade do 
estudo. Posteriormente, teve início o levantamento de projetos desenvolvidos pelo paisagista Ney Ururahy; o 
material gráfico utilizado neste momento da pesquisa foi disponibilizado pelo próprio paisagista ou então 

constava no arquivo da universidade, visto que o paisagista desenvolve projetos para os espaços livres 

relacionados à mesma. No decorrer da pesquisa, o paisagista Ney Ururahy também nos deu a honra de sua 
presença durante visitas à universidade, o que possibilitou algumas conversas informais. Neste período, os 
referenciais adquiridos na fundamentação teórica permitiram a melhor interpretação e entendimento dos 
projetos analisados e arquivados. Os resultados obtidos ao fim deste plano de trabalho foram o 
desenvolvimento de pesquisa/revisão teórica, a catalogação e análise de alguns projetos da produção 
paisagística de Ney Ururahy, início das atividades de reprodução do material disponível e a elaboração do 

presente relatório. Resultados estes que futuramente culminará na produção de um livro acerca da obra do 
paisagista Ney Dutra Ururahy. O paisagismo tem por intenção a conexão do homem com a natureza, 
facultando-lhe melhorias na qualidade de vida pelo equilíbrio do meio ambiente em que se insere, pois o 
contato com a natureza é uma necessidade que cresce cada dia mais na sociedade contemporânea. O 
paisagista Ney Dutra Ururahy mostra-se bastante preocupado com esta necessidade e trás em seus trabalhos 
esta essência. Ney Ururahy tem projetos desenvolvidos em residências, jardins suspensos, aeroportos, 

universidades, hotéis, clubes, sítios, fazendas, edifícios residenciais, embaixadas. Ao examinar seus projetos e 
confrontá-los ao entorno, é revelada uma linha de pensamento que identifica a combinação entre o projeto 

paisagístico e a vizinhança – característica da produção moderna e contemporânea. 
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O002 - Avaliação da utilização de aditivos no processo de compostagem saturada 
com efluente de suínos após fermentação em biodigestor  
 

 
Apresentador:  Martins, Patrícia Diniz 
Orientador:  Fernandes, André Luís Teixeira 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 
Demais Autores: Miziara, Leonardo  

Instituição: Uniube 

Órgão Financiador: CNPq 
 
 
A suinocultura brasileira vem apresentando nos últimos anos um alto nível de tecnologia, tanto pelo 
melhoramento genético como pelo manejo e nutrição utilizados. Em virtude disso, houve um grande aumento 
da produtividade em pouco tempo; no entanto, a grande produção de dejetos numa área reduzida tem causado 
danos ambientais. Devido ao potencial nutritivo desses dejetos, na maioria das vezes a destinação final é a 

fertilização do solo, entretanto, quando aplicados de maneira indiscriminada, os prejuízos ao meio ambiente são 
maiores do que os benefícios para a agropecuária. Dentro desse contexto, a digestão anaeróbia de matéria 
orgânica em biodigestores e a compostagem são tecnologias capazes de contribuir para a redução da poluição 
ambiental, mineralizando os nutrientes que podem ser utilizados pela agropecuária com maior biosegurança. 
Foram realizadas análises físico-químicas com as amostras de entrada e saída do biodigestor e dos 4 
tratamentos de compostagem (T1- Cama de aviário saturada com efluente do biodigestor, T2- Cama de aviário 
saturada com efluente do biodigestor e gesso agrícola, T3- Cama de aviário saturada com efluente do 

biodigestor, gesso agrícola e calcário e T4- Cama de aviário saturada com efluente do biodigestor, gesso 
agrícola, calcário e pó de rocha) com 3 repetições cada, análises microbiológicas dos tratamentos finais de 
compostagem e análise da qualidade do biogás produzido no biodigestor implantado na Fazenda Escola da 
Universidade de Uberaba. No efluente foi encontrado 586 mg/L de O2 de DBO em 5 dias , comparando com o 
resultado do afluente houve uma redução de 71,07% da DBO. Foi encontrado 82,5% de Gás metano (CH4), 
17,5 % de Gás Carbônico (CO2), 610 ppmV de Gás Sulfídrico e 15 ppmV de Amônia. Foi aplicado o Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade, o Teores de Nitrogênio reduziram do tratamento 1 ao 4 
concomitantemente, e o Carbono orgânico apresentou aumento no tratamento 2 e redução nos demais, já o 
Fósforo, Potássio, Umidade e Percentual de NPK não diferiram entre si. A redução da DBO encontrada 
demonstra que a utilização da biodigestão anaeróbia de dejetos de suínos é eficaz quanto à remoção de 
material orgânico e que há atividade microbiana satisfatória no interior do biodigestor. A quantidade de metano 
encontrada foi alta o que comprova o bom desenvolvimento das bactérias metanogênicas responsáveis pela 
produção de metano, já que a diluição, temperatura e ausência de substâncias inibidoras como antibióticos, 

metais pesados, favoreceram o bom funcionamento do biodigestor e aumenta a conversão de Carbono em 

metano ao invés da produção de gás carbônico É necessária a realização de nova bateria de testes para 
confirmar os resultados. Provavelmente houve maior volatilização da amônia nos tratamentos com aditivos e ou 
diluíção dos nutrientes pelos aditivos. 
 
Palavras-chave: efluente; matéria orgânica; suinocultura 
 

Área de Conhecimento: Outra 
 



 
 

 176 

O003 - Avaliação da eficiência de um biodigestor a partir de dejetos de suínos 
 
 
Apresentador:  Ferreira, Leonardo Miziara Barboza  

Orientador:  Fernandes, André Luís Teixeira 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 
Demais Autores: Martins, Patrícia Diniz; Begnini, Mauro Luiz 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 
A suinocultura brasileira vem apresentando nos últimos anos um alto nível de tecnologia, tanto pelo 

melhoramento genético como pelo manejo e nutrição utilizados. Em virtude disso, houve um grande aumento 
da produtividade em pouco tempo; no entanto, o grande volume de gases, matéria orgânica, bactérias e outras 
substâncias geradas pela atividade constitui efetivamente um fator de risco ambiental. Devido ao potencial 
nutritivo desses dejetos, na maioria das vezes a destinação final é a fertilização do solo, entretanto, quando 
aplicados de maneira indiscriminada, os prejuízos ao meio ambiente são maiores do que os benefícios para a 
agropecuária. Dentro desse contexto, a digestão anaeróbia de matéria orgânica em biodigestores é uma 
tecnologia capaz de contribuir para a redução da poluição ambiental, otimizando os resíduos gerados por essas 

atividades. Dessa forma, este projeto tem como objetivo avaliar a eficiência de um biodigestor na redução da 
matéria orgânica biodegradável de dejetos suínos para a saturação da cama-de-frango, em um processo de 
compostagem, a fim de obter um composto orgânico de excelente qualidade para posterior aproveitamento na 
agropecuária bem como verificar a produção de biogás. Foram realizadas análises físico-químicas com as 
amostras de afluente e efluente do biodigestor implantado na Fazenda Escola da Universidade de 

Uberaba,análise de amostras de cama de aviário que passaram por processo de compostagem utilizando-se 

diversos tratamentos pré-estabelecidos, análises microbiológicas dos 4 tratamentos e análise da qualidade do 
biogás produzido durante o processo de biodigestão. Sobre a análise de sólidos, verificou-se uma grande 
eficiência do processo tanto para a redução de sólidos totais quanto para fixos. Houve um aumento do número 
de sólidos voláteis, o que pode ser evidência de um arraste de material orgânico particulado para dentro do 
sistema. O pH tende a neutralidade. Houve uma redução de Nitrogênio Amoniacal (N-NH3) em 100 vezes, 
atingindo o valor de 25 mg/L. No efluente foi encontrado 586 mg/L de O2 de DBO em 5 dias , comparando com 
o resultado do afluente houve uma redução de 71,07% da DBO. Sobre análise de biogás foi encontrado 82,5% 

de Gás metano (CH4), 17,5 % de Gás Carbônico (CO2), 610 ppmV de Gás Sulfídrico e 15 ppmV de Amônia. O 
biodigestor implantado reduz o potencial poluidor dos dejetos de suínos e produz o biogás com uma 
concentração satisfatória de metano. Tal fato evidencia a potencialidade dos dejetos suínos para fins 
energéticos. Observou-se uma queda de eficiência do biodigestor nos meses onde houve queda na temperatura 
levando a um arraste de sólidos para o efluente. No entanto, de forma geral, houve uma redução satisfatória na 
concentração de sólidos, evidenciando a eficiência do processo de biodigestão na degradação de matéria 

orgânica. Houve redução significativa do Carbono Orgânico e Relação C/N, o que melhora as condições do 

efluente para fins agrícolas. 
 
Palavras-chave: efluente; matéria orgânica; suinocultura 
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O004 - Avaliação da utilização de aditivos no processo de compostagem saturada 
com efluente de suínos após fermentação em biodigestor 
 

 
Apresentador:  Avila, Priscilla Vidal 
Orientador:  Fernandes, André Luís Teixeira 
Bolsa: PIBIC-FAPEMIG  
Demais Autores: Ceregatti, Amanda  

Instituição: Uniube 

Órgão Financiador: CNPq 
 
 
A sustentabilidade é um dos conceitos mais significativos da atualidade, o que vem impulsionando o 
reaproveitamento dos resíduos do campo industrial, urbano e da agricultura. A suinocultura e avicultura 
brasileiras, apesar de apresentarem um nível altamente tecnificado, são setores com baixa qualidade 
ambiental, tanto pela grande quantidade de dejetos produzidos em uma área reduzida como por suas 

características químicas e bacteriológicas. Dentro desse contexto, a digestão anaeróbia de matéria orgânica 
aliada à compostagem são processos que auxiliam na degradação da matéria orgânica contida nos dejetos, 
favorecendo a mineralização dos nutrientes e tornando-os assim disponíveis para as plantas através das 
vantagens do biofertilizante obtido. Sua utilização em agricultura mostra-se interessante para melhoria das 
propriedades do solo, uma vez que estes não mais são encarados como materiais indesejáveis, m! as sim como 
potenciais produtos. Os dados coletados foram submetidos a análises físico-químicas com as amostras de 
entrada e saída do biodigestor e dos 4 tratamentos de compostagem (T1- Cama de aviário saturada com 

efluente do biodigestor, T2- Cama de aviário saturada com efluente do biodigestor e gesso agrícola, T3- Cama 
de aviário saturada com efluente do biodigestor, gesso agrícola e calcário e T4- Cama de aviário saturada com 
efluente do biodigestor, gesso agrícola, calcário e pó de rocha) com 3 repetições cada, suas temperaturas, 
análises microbiológicas dos tratamentos finais de compostagem e análise da qualidade do biogás produzido no 
biodigestor implantado na Fazenda Escola da Universidade de Uberaba. Pode-se observar que na determinação 
do Nitrogênio houve uma redução de 32,26 % em sua quantidade, segunda amostra esta redução foi de 3,13 

%. Observa-se também que a quantidade de Fósforo reduziu na primeira análise e aumentou na segunda. Com 
o teor de Potássio ocorreu o inverso do Fósforo, houve o aumento de 100 % na primeira analise e na segunda 
sua redução chegou a 85,71 %. Os resultados da primeira amostra podem ter sofrido alguma alteração, devido 
a estas terem ficadas dispostas em galões por três dias, o que pode ter modificado suas características, mas 
não a ponto destas serem descartadas para o processo de saturação da cama de aviário. As variações dos 
teores de nutrientes também podem ter sido devido as coletas das amostras serem feitas em momentos 
diferentes, no inicio, quando as válvulas são abertas para a saída dos dejetos, esses estão mais concentrados e 

no final, devido à limpeza, mais diluídos. A temperatura máxima atingida pelo composto foi a de 40,5°C, devido 

a máxima temperatura ter ficado abaixo de 60°C, não se pode dizer que este composto ficou livre de 
microrganismos patogênicos. Pode-se concluir que a temperatura do composto sofreu variações no decorrer do 
experimento, devido ao elevado teor de carbono contido (alta relação C/N inicial), fazendo com que o calor 
fosse gerado pela decomposição microbiana. 
 
Palavras-chave: compostagem; cama de aviário; efluente 
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O005 - Técnicas e instrumentos de avaliação aplicados em cursos de graduação e 
pós-graduação 
 

 
Apresentador:  Oliveira, Pedro Henrique Leopoldino de  
Orientador:  Paiva, Luiz Fernando Ribeiro de  
Instituição: UNIUBE 
 

 

O presente trabalho de iniciação científica corresponde a um estudo sobre a avaliação educacional, com ênfase 
na discussão sobre avaliação em EAD. Por meio de debates e reflexões acerca do tema, espera-se ser possível 
chegar a um melhor esclarecimento sobre o assunto: “avaliação em EAD”. Neste segundo ano do projeto, 
foram colhidas informações relevantes a partir de uma pesquisa pela qual se está chegando a resultados 
significantemente críticos a respeito da avaliação da aprendizagem em EAD. Foram criados questionários para 
realização de pesquisa nos quais se encontram grupos de questões objetivas pelas quais se espera obter as 
informações necessárias e suficientes para que se conclua o presente estudo sobre “Avaliação em EAD”. Os 

questionários foram aplicados em encontros presenciais de cursos a distância da Uniube. Foram escolhidos 
cursos das áreas de Humanas e Exatas. Chegou-se aos resultados por meio de levantamentos estatísticos. Foi 
possível perceber alguma insatisfação em relação a alguns dos instrumentos de avaliação que são utilizados em 
EAD, porém vários deles foram citados como sendo instrumentos que contribuem com o processo de 
aprendizagem, de forma efetiva. Os alunos, em geral, recebem bem as iniciativas relativas à busca pela 
melhoria da avaliação da aprendizagem em EAD. Alguns instrumentos são criticados e, nesse momento, 
algumas sugestões surgem de forma espontânea. É necessário que os educadores estejam atentos para todas 

as formas de expressão do grau de satisfação relativas à participação em processos de avaliação. A eficiência 
dos métodos e instrumentos de avaliação empregados pode ser melhor entendida com a participação dos 
alunos e, para isso, eles devem ser devidamente envolvidos nos processos de planejamento da avaliação em 
EAD. Em síntese, o trabalho em questão permite entender e localizar melhor a Avaliação da Aprendizagem 
como elemento essencial dos programas educacionais, levando-se em conta a diversidade, complexidade e 
alcance dos instrumentos que exploram todos os recursos empregados na Educação a Distância, inclusive as 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 
 
Palavras-chave: sistema de avaliação; avaliação EAD; resultados da pesquisa 
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O006 - Alterações renais em cães com dieta mista de ração e comida caseira 
 
 
Apresentador:  Barbosa, Cláudio Henrique G. 

Orientador:  Coelho, Humberto E. 
Bolsa: PIBIC-UNIUBE 
Demais Autores: Xavier, Gustavo Delfino; Silva, Maria Isabel T. 
Instituição: UNIUBE 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 

 
 

A alimentação é via de mão dupla, trás saúde, longevidade e beleza quando é de qualidade. Porém, a falta ou 
excesso de nutrientes pode atropelar tudo isso, e as doenças se aproximarem tornado a vida abreviada e 
infeliz. Numerosos estudos sobre nutrição canina indicam problemas causados pelo suprimento inadequado de 
proteínas, carboidratos gorduras, minerais e vitaminas. Assim sendo, é de vital importância conhecer se e quais 
alterações a alimentação pode causar aos rins, já que todo alimento ingerido, direta ou indiretamente, passa 
por esse nobre órgão. Por isso buscou-se correlacionar o tipo de alimentação com as prováveis alterações 
renais, que comprometem a função do mesmo. Foram estudados 47 cães de ambos os sexos, de raças e idades 

variadas, que morrerem no Hospital Veterinário de Uberaba (HVU) e cuja alimentação era composta de uma 
dieta mista de ração e comida caseira. Foram examinados, macroscopicamente, os rins de todos e cada um dos 
animais. Foram colhidos fragmentos dos rins para posterior exame histopatológico. Fragmentos dos rins foram 
fixados em formol 10%, desidratados, diafonizados, incluídos em parafina e cortados a 6 micrometros de 
espessura, corados em Hematoxilina e Eosina, para posterior exame à luz da microscopia óptica. E, por fim, foi 

realizada uma analise estatística gerando uma tabela com as principais alterações observadas permitindo uma 

avaliação comparativa com as outras dietas. As principais lesões encontradas, e suas respectivas porcentagens 
foram: Degeneração hidrópica (8,77%); glomerulite (10,53%); gloerulonefrite (24,56%); nefrite intersticial 
(12,28%); hiperemia, hemorragia e mineralização em 5,26%; nefrite crônica, nefrose colêmica e necrose renal 
em 3,51%. Os cães alimentados com dieta mista de ração e comida caseira, no presente estudo, foram os 
únicos a apresentarem retração tubular dos cilindros hialinos (1,75%) e espessamento da capsula renal 
(1,75%). Esses animais apresentaram maior índice de mineralização (50%) e de nefrite crônica (54,55%) 
quando comparadas com a incidência das mesmas alterações em cães alimentados com dietas diferentes. No 

presente estudo não foi possível identificar a influência da alimentação nas alterações renais, uma vez que em 
todas as dietas analisadas (mista de ração e comida caseira, somente ração e, somente comida caseira) foram 
observadas, em sua maioria, as mesmas alterações. Esse fato traz a tona a necessidade de uma nova analise, 
levando em consideração não somente o tipo de dieta, mas também os teores de proteínas, compostos 
nitrogenados não protéicos, carboidratos, gorduras e sódio presentes nos diferentes tipos de alimenta! ção, e 
com isso avaliar qual o teor dessas biomoléculas capaz de causar algum distúrbio renal.Conclui se com esta 

pesquisa que as alterações renais mais freqüentes em cães alimentados com dieta mista de comida caseira e 

ração são, respectivamente: glomerulonefrite, nefrite intersticial e glomerulite. 
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O007 - CRM - Atendimento ao Cliente 
 
 
Apresentador:  Stein, Caroline 

Orientador:  Lopes, Luciano 
Instituição: Uniube 
 
 
Com o passar dos anos presenciamos um grande avanço tecnológico, principalmente na área das 

comunicações. Tal fato tornou o consumidor muito mais informado e exigente, e o foco do mercado deixou de 
ser o produto passando a ser a satisfação dos desejos dos clientes, pois ficou contatado que um cliente fiel a 

empresa, custa muito mais barato do que a conquista por novos, alem de serem potencialmente lucrativos. A 
estratégia de da Relação com o Cliente Gerenciamento (Customer Relationship Management - CRM) surge como 
uma solução para uma melhoria no atendimento ao cliente e conseqüente aumento da satisfação. O CRM 
propõe uma integração de todos os sistemas da empresa, onde os dados dos clientes ficam centralizados e 
atualizados, e a partir daí é criado um perfil único do consumidor que é disponibilizado para todos os setores, 
que necessitarem dessas informações. Assim o Call Center passa a receber uma maior atenção da empresa, 
pois ele se torna responsável por boa parte das informações coletadas dos clientes, pois na maioria das vezes é 

através dele que o cliente costuma fazer contato para esclarecer suas duvidas sobre produtos ou serviços, 
sugerir mudanças e também registrar alguma queixa de algum problema que teve com o produto ou serviço 
prestado. Essas informações vão se tornar a base de dados que será utilizada para compor o perfil único de 
cada cliente dentro da empresa. Diante dessa atenção especial, várias empresas de softwares importantes 
passaram a desenvolver ferramentas baseadas em CRM visam aperfeiçoar o atendimento ao cliente 

proporcionando ao agente que o está atendendo conhecimento suficiente para sanar dúvidas e solucionar 

problemas do cliente logo no primeiro contato. Um atendimento com melhor qualidade e rápido contribuem 
para uma maior satisfação do cliente, e conseqüentemente esse fato contribuirá para a fidelização do cliente 
aos produtos da empresa. 
 
Palavras-chave: clientes; call center ; satisfação 
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O008 - SysBroker: rentabilidade das carteiras sugeridas pelas corretoras no 
mercado de ações 
 

 
Apresentador:  Ribeiro, Lara Vilela  
Orientador:  Souza, André Luiz  
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo avaliar o desempenho das corretoras no mercado de ações, 
mostrando de forma simples e tabulada as melhores sugestões de carteiras de ações montadas por 
especialistas. A pesquisa adotada, inicialmente, será bibliográfica, através de livros, apostilas e artigos 
publicados na internet, com o intuito de obter embasamento teórico referente ao mercado de ações. Será 
realizada também entrevistas com professores e alunos de uma universidade com o objetivo de analisar a 
proporção de pessoas que investiriam em ações se tivesse uma ferramenta de apoio para entender o 
funcionamento do mercado de ações e mostrar as melhores sugestões de investimentos. Para o 

desenvolvimento do sistema, a linguagem de programação utilizada será PHP, tendo em vista que a linguagem 
possui um bom conceito relacionado à programação de aplicações web e ser independente de plataformas, 
junto ao banco de dados MySql. Após o desenvolvimento do sistema será feita uma pesquisa para saber o nível 
de satisfação dos usuários do sistema. A pesquisa encontra-se em desenvolvimento, as entrevistas estão sendo 
executadas e as informações coletadas serão analisadas, e com elas poderá se obter uma visão inicial da 
aplicação do sistema para investidores atuais e futuros investidores em ações. No entanto, os resultados finais 
apenas serão concluídos no momento em que os usuários tiverem contato direto com o sistema. A investigação 

realizada no momento, em entrevista informal com alguns investidores, indica que o desenvolvimento do 
sistema proposto será aceito com satisfação por usuários iniciantes, por poderem avaliar a visão de mercado de 
cada corretora antes de escolher a melhor, e de grande utilidade para os que já investem, por terem a chance 
de avaliar o desempenho da corretora que utilizam. 
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O009 - Sistema de Gestão do Futebol com foco na avaliação física 
 
 
Apresentador:  Prudente, Thiago Henrique Carvalho 

Orientador:  Almeida, José Roberto de 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 
 
O projeto proposto, pretende criar um sistema web para escolas de futebol, com o intuito de agilizar as 

atividades administrativas, que estão intimamente relacionadas aos resultados das avaliações físicas dos 
alunos. E também possibilitar a criação e realização de baterias de testes, de forma que os resultados tragam 

informações mais adequadas e objetivas aos profissionais de educação física, possibilitando melhor 
aproveitamento dos resultados obtidos. Foi realizada uma entrevista com o profissional de educação física, para 
levantamento de requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema proposto. Através das entrevistas 
realizadas, foram detectadas as necessidades a serem atendidas pelo software. Após esta etapa, os dados 
foram registrados através de documentações UML (Unified Modeling Language – Linguagem de Modelagem 
Unificada) para auxiliar no desenvolvimento do sistema e também nos estudos a que se referem a escolha da 
tecnologia que se pretende utilizar durante todo o estudo. Esta solução que está em fase de desenvolvimento, 

traz grande expectativa aos profissionais desta área, pois será um sistema web criado especificamente para 
auxiliar na preparação física no futebol. Os relatórios gerados pelo sistema deverão possibilitar a análise dos 
profissionais, de forma que eles possam determinar que tipo de treinamento é adequado para cada tipo de 
atleta ou grupo. Também serão realizados testes práticos com o sistema, para verificar os resultados obtidos. É 
um projeto inovador, pois as escolas de futebol tem carência de sistemas focado para a área. Por ser um 

sistema web, traz uma infinidade de benefícios, como facilidade de comunicação e acesso às informações, e 

também uma ótima oportunidade de mostrar ao mundo o enorme potencial das escolinhas de futebol 
brasileiras. 
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O010 - Jogos voltados para público com transtorno de aprendizagem com foco em 
dislexia 
 

 
Apresentador:  Batista, Tenícia Santiago  
Orientador:  Orbolato,Godoi 
Instituição: Universidade de Uberaba 
 

 

Este projeto é voltado para público que apresenta transtorno de aprendizagem na área da leitura e escrita 
diagnosticada como dislexia. O objetivo do presente trabalho é desenvolver jogos de computador que sirvam de 
recurso como apoio aos professores, aos pais e aos profissionais encarregados pela estimulação da cognição 
das pessoas que apresentam esse distúrbio. Os jogos são desenvolvidos na proposta de desenvolver atenção, a 
percepção, a memória, o raciocínio e a linguagem - aspectos que envolvem o processo de aprendizagem. A 
pesquisa está sendo realizada com dados coletados através de entrevistas realizadas com os profissionais de 
um órgão da área de educação do município da cidade de Uberaba, formada por uma equipe de profissionais 

das áreas de pedagogia, psicopedagogia, fonoaudiologia e psicologia, sob orientação de três professores do 
curso de sistemas de informação da UNIUBE - Universidade de Uberaba, sendo um deles da área de pedagogia. 
E ainda com pesquisa bibliográfica específica da área abordada. Com base nas pesquisas realizadas, é possível 
reunir contribuições para encontrar uma forma ideal de aplicação e definição destes jogos. Desta forma, os 
jogos serão desenvolvidos com níveis de dificuldade, e atribuição de pontuação para cada atividade concluída. 
O presente trabalho está em desenvolvimento, e encontra-se, de posse das informações levantadas na coleta 
de dados, onde os mesmos estão sendo analisados, com a indicação, provisoriamente, de uma categoria de 

análise de emergência: faixa etária dos usuários para o jogo. Este projeto se propõe como uma ferramenta de 
suporte, mantendo a importância do envolvimento de outros profissionais para diagnosticar e tratar indivíduos 
com qualquer tipo de transtorno de aprendizagem. 
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O011 - Cromatografia em papel 
 
 
Apresentador:  Pacheco, Deise Palla 

Orientador:  Freitas, Admildo Costa de 
Demais Autores: Silva, Arianne Caetano da; Vieira, Eduardo Machado 
Instituição: IFET 
 
 

A palavra cromatografia deriva do grego chomatós (cor) e graphéin (escrever). Significa, portanto “a escrita da 
cor”. Esse nome foi dado em 1903 por Michael Tsweet, botânico russo, a uma técnica inventada por ele para 

separar os pigmentos de determinadas plantas em zonas de cores bem distintas. A cromatografia é um método 
físico-químico de separação que apresenta alterações em sua aparência física, mas não em sua composição. As 
diferentes capacidades das substâncias em aderir ás superfícies de vários sólidos, como papel que pode ser 
usado para separar misturas. Efetua-se fazendo passar uma solução através de uma fase estacionária, que 
pode ser líquida ou sólida, e uma fase móvel que pode ser líquida ou gasosa. Na cromatografia em papel a fase 
móvel é um solvente inerte (não reage com nenhuma substância da mistura que será analisada), como a água 
e o álcool. A fase estacionária é uma tira de papel denominada cromatograma, que pode ser feita de papel de 

filtro e irá conter a mistura em questão. Foram utilizadas canetas esferográficas, colher de chá, colher de sopa, 
fita adesiva, 2 lápis, frasco de vidro com no mínimo 14 cm de altura, papel- alumínio, papel sulfite, filtro de 
papel, régua, tesoura, álcool (10mL). Cortou o papel sulfite, uma tira de 5 cm de largura e 21cm de 
comprimento. Enrolou a extremidade superior no lápis e fixou com um pedaço de fita adesiva. Colocou no 
frasco de vidro de modo que o papel ficasse 0,5cm do fundo de sua extremidade inferior. Traçou uma linha de 

1,5 cm acima da extremidade inferior. Foram feitas 5 marcas a lápis distanciando 1 cm em cada uma. Nas 

marcas escrever os números 1, 2, 3, 4 e 5 com canetas preta,roxa, rosa, verde e azul, respectivamente. De 
modo que as manchas, não se invadissem. Separadamente, misturou 100ml de álcool, 2,5mL de água e 
1colher de chá de bicarbonato de amônio(NH4HCO3 ). Filtrando no filtro de papel o material. O líquido obtido é 
o eluente. Colocou o eluente em um vidro até se atingir 1,5 cm de altura. Em seguida, colocou a tira de papel 
preparada com o lápis sem molhar as machas de tinta. Tampando o frasco com papel alumínio aguardando o 
período de 50minutos. Os corantes usados na caneta interagem com o álcool e bicarbonato de amônio 
interagindo com as fibras do papel. A fase móvel é o eluente que sobe pelo papel carregando as substâncias 

que compõem as misturas. Dessa forma, ocorre a separação, sendo possível visualizar os diferentes 
componentes de cada tinta. Quando colocamos o eluente como solvente, as cores começam a se espalhar e 
podemos notar quando existe mais de um corante na composição da tinta da caneta. Isto ocorre porque alguns 
corantes interagem mais fortemente com o papel e outros com o solvente que esta espalhando pelo papel. 
Neste estudo observou-se que é possível realizar a separação de misturas por meio simples, de modo que um 
aluno possa conhecer os princípios básicos de uma aula de química experimental. Além de ser uma prática fácil 

e acessível. 
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