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PJr001 - Vida digital, trabalho, comunicação e sociabilidades  
 
 
Apresentador:  FREITAS, Eliodoro José de  
Orientador:  CECÍLIO, Sálua 

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 
Instituição: Universidade de Uberaba/E.E. Frei Leopoldo de Castelnuovo 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE e FAPEMIG 

 
 
No mundo contemporâneo, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) estão tão presentes na vida 
de todos que não é mais possível deixar de reconhecê-las e compreendê-las. Este é um estudo bibliográfico 

sobre as Tecnologias Digitais, que busca explorar o papel das mesmas na sociedade em geral e suas 
consequências para a vida das pessoas e, principalmente, na vida dos adolescentes. Discute como eles têm 
reagido diante as formas de comunicação digital, além de analisar como se dá a introdução das referidas 
tecnologias nas escolas públicas. O objetivo é comparar as formas de comunicação via Tecnologias da 
Informação e da Comunicação, tendo em vista o desenvolvimento de um pensamento critico sobre este 
assunto, que é tão complexo e extenso. A metodologia incluiu pesquisa bibliográfica, referente ao período 
compreendido entre 2007 a 2010, em livros e sites eletrônicos de busca, como scielo, Google, olhar digital, 

além de revistas de circulação nacional, como Veja e Época, usando como termos de busca: tecnologias 
digitais, escrita dos jovens, computadores e sociabilidade. Dentre os resultados, cabe destacar que as 
tecnologias digitais causam mudanças na vida das pessoas e na cultura. De forma específica na vida dos 

adolescentes, as referidas tecnologias têm favorecido novas maneiras de comunicação, um aspecto das 
sociabilidades virtuais que, por meio de diferentes tipos de tecnologias, traduzem- se em diversos tipos de 
contatos sociais. Portanto, o estudo mostra que, apesar de participarem efetivamente do cotidiano atual, as 

Tecnologias Digitais ainda têm um grande conteúdo cientifico desconhecido pela maioria da sociedade, que 
precisa ser estudado mais a fundo, para que daí decorram recursos que possibilitem às pessoas viverem de 
maneira mais harmoniosa com as mesmas, aprendendo a utilizá-las de modo correto e a seu favor. 
 
Palavras-chave: tecnologias digitais; sociabilidades; adolescentes. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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PJr002 - Adolescentes-cidadãos no tempo presente: o protagonismo juvenil no 

contexto do CRAS (Uberaba/MG) 
 
 

Apresentador:  VILAS BOAS, Brando de Oliveira 
Orientador:  QUERINO, Rosimár Alves 
Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Demais Autores: OLIVEIRA, Wanderlei Abadio de; ARAGÃO, Ailton de Souza 
Instituição: Universidade de Uberaba/Escola Estadual Professor Chaves 
 

 
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) compõe o Sistema Único de Assistência Social em 
Uberaba/MG e, juntamente com os centros especializados, operacionaliza a política de assistência municipal. 
Dentre os diversos públicos do CRAS elegeu-se o adolescente como foco de pesquisa tendo em vista a 
importância da promoção de direitos e articulação da rede de proteção social para a atenção integral a esse 
segmento. Caracteriza-se o perfil socioeconômico dos adolescentes e registra-se sua percepção sobre os 
serviços oferecidos e as contribuições para a promoção dos direitos. Trata-se de estudo de caso descritivo 

desenvolvido com aplicação de questionário e coleta de entrevista semi-estruturada com onze adolescentes. Na 
análise das entrevistas foram empregadas as seguintes categorias temáticas: Participação no CRAS, benefícios 
do governo, Participação nas decisões do CRAS, percepção sobre a comunidade, Contribuições do CRAS, 
Sugestões para melhorias. O objetivo do CRAS é contribuir com a promoção da cidadania das famílias e dos 

adolescentes no enfrentamento das questões de violência, moradia, alimentação, entre outros. Dos 
adolescentes pesquisados, seis eram do sexo feminino e cinco do masculino; 5 possuíam 15 anos, 5 com 16 
anos e 1 com dezoito anos. 7 se declararam pretos (64%), 2 (18%) brancos e 2 (18%) pardos. Os arranjos 

familiares são diversos: 3 moram com mãe e irmãos, 1 com mãe, irmãos, avós e padrasto, 3 com mãe, 
padrasto e irmãos, 1 com pais e irmãos, 1 com mãe, avó, tios, primos e irmãos, 1 com a mãe, 1 com tio, avós 
e irmãos. Entre os cinqüenta integrantes dos arranjos há predominância do ensino fundamental (50%), ensino 
secundário (46%) e somente 4% com ensino superior. Quanto à inserção no mercado de trabalho, 16 adultos 
trabalham (76,2%), 1 (4,7%) está aposentado e 4 (19,1%) sem emprego. No CRAS os adolescentes participam 
de práticas esportiva! s, hip hop, artesanato, dança e grupos operativos e avaliam positivamente as atividades. 

O estudo evidenciou a importância do CRAS para a promoção dos direitos dos adolescentes, especialmente em 
áreas de vulnerabilidade como a estudada e diante do perfil socioeconômico das famílias. Contudo, evidenciou a 
baixa participação dos adolescentes na definição das ações, o que poderia contribuir para a expressão das 
demandas desses sujeitos e para seu envolvimento político. 
 
Palavras-chave: Centro de Referência de Assistência Social; adolescente; cidadania. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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PJr003 - Levantamento clínico dos acidentes por animais peçonhentos de 

interesse veterinário na região de Uberaba- Minas Gerais 
 
 

Apresentador:  CAMPOS, Igor Ballego 
Orientador:  PEREIRA, Wanderson Adriano Biscola 
Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Demais Autores: MENDONÇA, Alexandra Maia 
Instituição: Universidade de Uberaba/ Escola Estadual Minas Gerais 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 

 
 
Os acidentes por animais peçonhentos fazem parte da rotina dos médicos veterinários, merecendo, por isso, 
relevância considerável na abrangência teórica e prática da medicina veterinária atual. Este trabalho teve como 
objetivo verificar a distribuição de freqüência dos acidentes que envolvam animais peçonhentos entre as 
diferentes espécies de animais domésticos na região de Uberaba – MG. Para tal, foram realizadas análises de 
165 fichas clínicas registradas no Hospital Veterinário de Uberaba no período de janeiro de 2004 a dezembro de 

2009. A análise das fichas revelou que os cães são a espécie mais acometida sendo seguidos pelos bovinos, 
eqüinos e gatos. Esses acidentes são causados, em escala decrescente de importância, pelas serpentes dos 
gêneros Bhotrops e Crotalus, por acidentes escorpiônicos, por insetos, aracnídeos e sapos. Através deste 
trabalho pode-se concluir que o motivo pelo qual os cães são os mais acometidos é, talvez, o fato da natureza 

curiosa desses animais. Ao contrario dos cães, os gatos não se envolveram em acidentes desse tipo, muito 
provavelmente devido ao instinto cauteloso destes animais. 
 

Palavras-chave: epidemiologia; peçonhentos; Uberaba. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde 
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PJr004 - Levantamento dos acidentes ofídicos causados por serpentes em cães 

atendidos no Hospital Veterinário de Uberaba, MG 
 
 

Apresentador:  SILVEIRA, Adrielle Madruga e  
Orientador:  PEREIRA, Wanderson Adriano Biscola  
Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba/E.E. Aurélio Luiz da Costa 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 
 

 
Os acidentes por animais peçonhentos constituem problemas de Saúde Pública que se estendem a área da 
Medicina Veterinária, devido a prejuízos acometidos à população bovina e a animais de estimação, 
principalmente os cães. O maior índice de acidentes ofídicos é causado por serpentes do gênero Bothrops e 
Crotalus. O primeiro o ocorre de 80 a 90% no Brasil e o segundo de 8 a 15%. Conhecendo-se a importância 
desses acidentes em Medicina Veterinária, objetivou-se com este estudo contribuir para a caracterização do 
perfil clínico-epidemiológico dos acidentes botrópicos e crotálicos em cães no município de Uberaba-MG, 

acompanhando os casos atendidos no Hospital Veterinário de Uberaba. Para realização deste trabalho foram 
analisadas fichas de prontuários eletrônicos do Hospital Veterinário de Uberaba da cidade de Uberaba, Minas 
Gerais, cujos diagnósticos atribuídos foram de acidente botrópico e crotálico em cães. À partir desta primeira 
triagem os casos foram classificados em tabelas contendo o número de acidentes em relação à raça, sexo e 

idade dos animais acometidos. Os resultados obtidos mostraram que os acidentes crotálicos corresponderam a 
67% dos acidentes ofídicos observados, enquanto os acidentes botrópicos corresponderam a 33%.  Em relação 
ao sexo, ficou evidente que 61% dos cães acometidos eram machos, e, no que diz respeito a idade identificou-

se que a maior parte dos cães acometidos tinham até 30 meses de idade. Quanto à raça, constatou-se que a 
maioria dos cães (29%) era sem raça definida (SRD). Assim, através deste levantamento de dados, pode-se 
concluir que na região de Uberaba, a maior parte dos acidentes ofídicos que ocorrem em cães são causados 
pelas serpentes do gênero Crotalus, e a população de maior incidência são cães SRD, machos de até 30 meses 
de idade. 
 

Palavras-chave: acidente ofídico, Bothrops, Crotalus, cães. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Agrárias. 
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PJr005 - Estudo da energia dos carboidratos para as leveduras 
 
 
Apresentador:  VENTURA, Barbara Caroline da Silva 
Orientador:  VASCONCELOS, Andre Belico 

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 
Instituição: Universidade de Uberaba/Escola Estadual Boulanger Pucci 
Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 

 
 
A energia de que um sistema celular necessita para sustentar os processos metabólicos depende de estruturas 
como, complexo de golgi, mitocôndria, ribossomos, núcleo, citoplasma, reticulo endoplasmático, membrana 

plasmática. Assim a célula vem a ser uma unidade biológica de quase todos os seres vivos e que utiliza em 
geral diversos tipos de substratos, para obter esta energia. O objetivo do presente trabalho foi analisar 
visualmente, a obtenção de energia por uma solução celular em diferentes tipos de substratos. Foi utilizado um 
sistema celular, leveduras (fermento de pão), com todas as suas estruturas intactas. Aproximadamente, um 
grama de fermento foi diluído em 10 ml de água destilada. Desta solução celular foi adicionado 1 ml em cinco 
diferentes tubos de ensaio. A cada tubo foi adicionado um tipo de substrato. No tubo A foi adicionado 1,0ml de 
glicose (1g/ml); tubo B - 1,0ml de frutose (1g/ml); tubo C - 1,0ml de acido cítrico (1g/ml); no tubo D - 1ml de 

Triptofano (Aminoácido) (1g/ml) e no tubo E - 1,0 ml de água destilada. Após a adição de cada substrato foi 
adicionado (0,1ml) de azul de metileno. Todos os tubos foram colocados em banho Maria `a 37°C. Os 
resultados após 10 minutos foram: tubo A sem coloração demonstrando que as células utilizaram a glicose; 

Tubo B a coloração ficou um pouco azulada sugerindo que as células utilizaram a frutose, mas em quantidade 
menor. Ambos os tubos apresentaram os resultado descritos quando comparados ao tubo E; no tubo C na 
presença do aminoácido as células não reagiram, pois sua coloração esta semelhante ao tubo E; no tubo D com 

o ácido cítrico as células também não reagiram, pois sua cor é um azul muito forte, igual ao tubo E. O Tubo E 
continuou apresentando a coloração azul, pois era o grupo controle. Conclui-se que a glicose vem a ser um 
carboidrato muito importante para a célula e fonte de energia. Desta forma as células em presença da glicose 
liberam algumas moléculas químicas que em contato com o azul de metileno transformam-no de um azul forte 
para outro tom de azul fraco. A frutose como a glicose também é um monossacarídeo, desta forma é uma fonte 
de energia, entretanto a frutose apresenta um grupo cetona diferentemente da glicose que tem um grupo 
aldeído. Sugere-se que a glicose na concentração inicial de 1g/ml seja uma fonte de energia para as leveduras, 

mantendo as condições básicas de funcionamento destas células. A função primaria dos carboidratos consiste 
em fornecer energia para o trabalho celular. Contudo cada carboidrato apresenta características que podem 
potencializar a obtenção desta energia, atendendo a necessidade energética de cada célula. 
 

Palavras-chave: leveduras; carboidratos; azul de metileno. 
 
Área de Conhecimento: Ciências Biológicas 
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PJr006 - Arquitetura Pós-Moderna em Uberaba 
 
 
Apresentador:  SOUSA, Priscylla Rodrigues 
Orientador:  MALUF, Carmem Silvia 

Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 
Instituição: Universidade de Uberaba/Escola Estadual Paulo José Derenusson 
 

 
A pesquisa iniciou com um estudo sobre o método de científico, visando o entendimento da pesquisa no 
processo de produção do conhecimento. Logo após iniciamos uma abordagem teórica com o estudo do 
Movimento Moderno, seguido, posteriormente, do estudo do Pós-Modernismo, por meio de um levantamento 

bibliográfico direcionado. Na segunda parte da pesquisa, aplicamos os conhecimentos adquiridos na fase 
teórica: destacamos as principais características da arquitetura pós-modernista e suas conseqüências na 
sociedade, buscando exemplos localizados na cidade de Uberaba. Através da realização de um trabalho de 
campo foram identificadas e catalogadas, na cidade de Uberaba, vinte edificações que apresentavam 
características pós-modernas. O presente trabalho apresenta uma compreensão sobre a parte teórica da 
pesquisa, e os resultados obtidos na parte prática. 
 

Palavras-chave: arquitetura; pós-modernismo; estudo. 
 
Área de Conhecimento: Engenharias 
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PJr007 - Avaliação da resistência de união de restaurações inlay cerâmicas, após 

aplicação de uma pasta de prova para simulação (Try-in) 
 
 

Apresentador:  CURVO, Luís Otávio dos Reis 
Orientador:  MENEZES, Fernando Carlos Hueb 
Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Demais Autores: OLIVEIRA, Vinícius Pires de; GONÇALVES, Luciano de Souza; BORGES, 
Gilberto Antônio 

Instituição: Universidade de Uberaba/E.E. Henrique Krüguer 

Órgão Financiador: PAPE-UNIUBE 
 
 
A utilização de cerâmicas para restaurações estéticas vêm crescendo na odontologia devido às suas 
propriedades favoráveis. A técnica de cimentação adesiva permite uma adequada união das restaurações em 
cerâmica com as estruturas dentais. Entretanto alguns critérios devem ser obedecidos para correta aplicação do 
material. Deste modo, este estudo tem como objetivo avaliar duas técnicas de limpeza de superfície, 

comparando com um grupo controle, e verificar a resistência de união em restaurações cerâmicas. 
Considerando que a metodologia deste trabalho necessita de um conhecimento aprofundado sobre os materiais 
e técnicas utilizados, destacamos uma parte menos complexa da metodologia para ser desenvolvida pelo aluno 
vinculado ao PIBIC-Jr. Sendo assim, após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Uberaba, foram utilizados 4 dentes humanos terceiros molares extraídos e armazenados em água destilada. 
Cada dente foi posicionado e fixado individualmente sobre uma base acrílica e posicionado na máquina de corte 
(ISOMET 1000 -BUEHLER) com velocidade de 400 r.p.m. e com peso de 200 gramas onde foram realizados 

cortes transversais da parte coronária utilizando o disco diamantado de corte (EXTEC). Foram obtidos 4 discos 
de dentina com 22mm de espessura. os quais foram levados na máquina de corte simples onde foram 
realizados cortes com disco diamantado na superfície proximal do esmalte deixando-os com! retenções 
adicionais. Sobre uma bancada de granito limpa e plana (placa de vidro), foi aplicada uma fina e homogênea 
camada de vaselina sólida onde estes tubos foram posicionados e distribuídos. Dentro de cada tubo foram 
posicionados individualmente os discos de dentina com a parte oclusal voltada para a superfície de granito. Foi 

utilizada resina acrílica auto-polimerizável incolor (VIPI) para fazer a inclusão disco de dentina-tubo de PVC. Foi 
confeccionado um dispositivo para a adaptação dos discos de modo que os mesmos ficaram bem presos em 
uma profundidade de 1,6mm calibrada com o paquímetro digital e com um disco de prova que foi previamente 
preparado com espessura de 1,6mm. Este conjunto foi levado à politriz (APL-4 AROTEC) que continha uma lixa 
d`água (3M P220) e com uma velocidade de 30 rotações. Os discos foram lixados até se obter uma espessura 
padrão e uniforme de 1,6mm de modo que as duas superfícies ficaram livres de esmalte e polpa dentária e 

foram armazenado! s em água destilada. Após a realização dos passos citados, foram obtidos discos de dentina 

com superfícies polidas e regulares, com adequada padronização para o prosseguimento dos trabalhos. A 
realização dessa sequência da metodologia permitiu ao aluno um primeiro contato com laboratório, 
equipamentos e aparelhos permitindo compreender os processos de utilização e experimentação, além de 
despertar o interesse pela ciência e todos os aspectos que a norteam, considerando não somente a parte 
prática e laboratorial, mas também biossegurança e espírito de equipe. 
 
Palavras-chave: cerâmicas; resistência de união; cimentação adesiva. 

 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde 
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PJr008 - Prevalência de obesidade em crianças de 6-7 anos da Escola Municipal 

Frei Eugenio 
 
 

Apresentador:  MARZOLA, Thamires Linhares  
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira  
Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Instituição: Uniube/Escola Estadual Minas Gerais 
 
 

A obesidade é uma doença na qual a reserva natural de gordura aumenta até o ponto em que passa a estar 
associada a certos problemas de saúde ou ao aumento da taxa de mortalidade. Hoje em dia, o aumento da 
obesidade infantil é causado por vários fatores. O objetivo deste trabalho é determinar a prevalência de 
obesidade entre alunos de 6 a 7 anos de idade da Escola Municipal Frei Eugenio, e relacionar com sexo, idade, 
cor. O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade de Uberaba. 
Foram entregues aos alunos termos de consentimento que esclarecia a pesquisa em questão, o qual foi 
assinado pelos pais ou responsável direto da criança. As coletas dos dados foram feitas individualmente, fora do 

horário de recreio ou educação física, com o uso balança digital, fita métrica, e preenchimento de questionário. 
As medidas realizadas foram de peso em quilogramas, altura em metros, circunferência da cintura e quadril em 
centímetros. Os dados são expressos em freqüência e porcentagens. Foram analisadas 63 crianças sendo 30 
(47,6%) do sexo feminino e 33 (52,4%) do sexo masculino; 39 (61,9%) de cor branca, 10 (15,9%) de cor 

negra e 14 (22,2%) de cor parda. Dentre as 63 crianças, 17 (27,0%) com 6 anos de idade e 46 (73,0%) com 7 
anos de idade; 7,9% das crianças tinham baixo peso, 63,5% peso normal, 22,2% sobrepeso e 6,3% obesidade. 
Nenhuma criança da cor negra apresentou baixo peso ou obesidade. Houve maior obesidade (75%) e 

sobrepeso (57,1%) entre os meninos. Em relação à idade, 100% dos obesos tinham 6 anos, e 57,1% das 
crianças com sobrepeso tinham 7 anos. Discussão: Dentro do que foi estudado, foram feitas avaliações e 
coletas de dados sobre prevalência de obsidade em um grupo de indiviuos da Escola Municipal Frei Eugenio, 
sendo que foram avaliados 63 individuos sendo que 6,3% apresentava obesidade, e 22,2% sobrepeso. Estes 
números mostram um aumento da obesidade infantil no nosso meio, comparado a outros trabalhos. Dentre as 
crianças avaliadas, a obesidade foi mais freqüente em meninos, de pele branca e negra, de 6 anos. O 

sobrepeso foi maior nos meninos, de pele branca, de 7 anos 
 
Palavras-chave: obesidade infantil; sexo, faixa etária; prevalência. 
 
Área de Conhecimento: Ciências da Saúde 
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PJr009 - Nível de atividade física e obesidade infantil na Escola Municipal Boa 

Vista 
 
 

Apresentador:  D' ALESSANDRO, Karen Mundim  
Orientador:  MAGALHÃES, Fernanda Oliveira  
Bolsa: PIBIC-Jr FAPEMIG 

Demais Autores: Liga de Diabetes da UNIUBE 
Instituição: Universidade de Uberaba/E.E. Lauro Fontoura 
 

 
A obesidade é uma doença crônica, que acomete indivíduos de todas as faixas etárias, sendo de difícil manejo. 
Exercícios feitos de forma regular resultam em mudança da composição corporal e vários benefícios fisiológicos 
e metabólicos, porém para a obtenção do condicionamento metabólico adequado é necessário que o exercício 
seja feito de forma regular e contínua. Além da redução dos fatores de risco, o exercício modifica outros 
fatores. Reduz os níveis de estresse em crianças e adolescentes, preserva a massa magra nos programas de 
perda de peso, e melhora o controle do apetite em indivíduos previamente sedentários. O objetivo deste 

trabalho é determinar o nível de atividade física e prevalência de obesidade em crianças de 6 a 8 anos da 
Escola Municipal Boa Vista. O estudo foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da 
Universidade de Uberaba. Foram entregues aos alunos termos de consentimento que esclarecia a pesquisa em 
questão, o qual foi assinado pelos pais ou responsável direto da criança. As coletas dos dados foram feitas 

individualmente, fora do horário de recreio ou educação física, com o uso de balança digital, fita métrica, e 
preenchimento de questionário. As medidas antropométricas realizadas foram de peso em quilogramas, altura 
em metros. Os dados são expressos em freqüência e porcentagens. Das cento e três crianças analisadas, sendo 

cinqüenta e seis meninas (54,3%), e quarenta e sete meninos (45,3%) de primeira a terceira série, de idade 
entre seis a oito anos, pode se analisar que dentre elas: cinco crianças estavam com baixo peso (4,85%), 
sessenta e oito crianças com peso normal (66,0%), doze crianças com sobrepeso (11,6%) e dezoito crianças já 
com obesidade (17,5%). Sendo que dentre essas crianças oitenta e cinco delas praticam atividade física 
(56,3%) e cinqüenta e nove delas somente na Educação Física (57,3%), e destas, quarenta e sete crianças 
apenas (45,6%) sessenta minutos por atividade. Existe um debate contínuo sobre qual o melhor exercício para 

a criança ou adolescente perder peso. As recomendações específicas sobre modalidade de atividade física, 
intensidade, duração e freqüência variam muito nesta faixa etária. Tem sido sugerido que, para a obtenção de 
efeitos benéficos à saúde, principalmente para a redução dos fatores de risco cardiovascular, as crianças em 
idade escolar deveriam participar, diariamente, de 60 minutos ou mais de atividades físicas de intensidade 
moderada a vigorosa, além da redução dos comportamentos sedentários para menos de duas horas por dia. 
Observou-se nestas crianças, alta prevalência de sobrepeso e obesidade, e ainda que a maior prática de 

atividade física é realizada na escola, sendo menos de 60 minutos. Desta forma, o ideal seria haver maior 

motivação dentro das escolas para se prevenir e tratar a obesidade/sobrepeso com a atividade física. 
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