
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                            Catalogação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 
 

 

 

A PROPEPE/Uniube tem o prazer de recebê-lo para participar do XIV Seminário de Iniciação Científica (SEMIC) nos dias 

27 e 28 em novembro de 2013 no Campus Aeroporto. O PIBIC da Uniube está completando o décimo quarto ano de 

atividade. A Coordenação e o Comitê Institucional de Iniciação Científica vêm exercendo as funções de avaliação técnica 

e de acompanhamento de todos os processos acolhidos em resposta aos editais. Um Comitê Externo Seleção, 

composto por pesquisadores com bolsa de produtividade do CNPq, tem a função de  avaliação do mérito dos projetos de 

pesquisa e dos planos de trabalho dos alunos.  

A seriedade e competência de seus participantes conduziram o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

da UNIUBE a um estágio de maturidade, culminando com a inclusão da nossa Instituição nos Programas da FAPEMIG 

(Resolução nº 06/2002 do Conselho Curador da FAPEMIG de 21/08/2002) e CNPq (Of. PR. nº 0246/2003 do 

MCT/CNPQ de 17/06/2003). Atualmente, o Programa conta com 90 bolsas PIBIC (30 Institucionais, 15 CNPq e 25 

FAPEMIG) e 20 PIBITI (10 Institucionais e 10 CNPq). Em 2007, a UNIUBE passou a integrar o Programa PIBIC-Júnior 

da FAPEMIG que concedeu cota de 10 bolsas para a Instituição, a fim de engajar alunos do ensino médio nos projetos 

de pesquisa.  

A Universidade de Uberaba parabeniza todos os participantes e congratula com todos que, direta ou indiretamente, 

contribuíram para que a pesquisa, especialmente a Iniciação Científica, atingisse patamares tão elevados de qualidade 

como observado neste evento e nos que o antecederam. Este esperado evento busca a difusão de conhecimentos e 

aprendizados obtidos através da introdução dos alunos de graduação à pesquisa científica fechando o cronograma das 

atividades propostas dentro do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e de  Inovação Tecnológica (PIBITI). 

 
 
 
 
 
 
Profa. Dra. Ruchele Dias Nogueira Geraldo Martins 
Coordenadora do PIBIC/PIBITI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

PALAVRA DO REITOR 

 

 

 

 

A Iniciação Científica é um importante instrumento de formação do estudante. Acompanhado por um pesquisador 

experiente, o aluno pode desenvolver habilidades e competências imprescindíveis, não só para a formação de um 

pesquisador, mas principalmente de um profissional pleno. 

São quatorze anos de bons resultados, com crescente aumento da qualidade dos trabalhos, que certificam o interesse 

dos nossos alunos e o empenho de nossos docentes das atividades de pesquisa, na construção do conhecimento pleno. 

A Universidade de Uberaba abriga hoje nas suas atividades quatro importantes programas voltados para a formação de 

seus alunos de graduação, apoiados pela CAPES/CNPq e FAPEMIG: O programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT);  Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC); Programa Institucional de 

Iniciação a Docência (PIBID) e Programa Ciências Sem Fronteiras.  

E assim no ano que comemoramos 65 anos da criação de nosso primeiro curso superior o de Odontologia, 

contabilizamos avanços e progressos. Parabéns a todos, docentes e discentes envolvidos neste programa. 

 

 

 

Marcelo Palmério 

Reitor 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
 
COORDENADORES DA PROPEPE 
 
Prof. Dr. José Bento Alves – Pró Reitor de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão 
Profa. Dra. Ruchele Dias Nogueira Geralda Martins – Coordenadora do PIBIC 
Camila de Oliveira Silva – Secretária 
Michelle Bruna Pereira Rodrigues – Secretária 
 
COMITÊ CIENTÍFICO/ INSTITUCIONAL 
 
Prof. Dr. André Belico de Vasconcelos 
Prof. Dr. André Luis Teixeira Fernandes 
Profª. Drª. Andréa Queiroz Fabri 
Prof. Dr. César Penazzo Lepri 
Profª Ms. Cintia Carvalho Oliveira 
Profª Ms. Daniele Carvalho Oliveira 
Prof. Ms. Deusmaque Carneiro Ferreira 
Profª. Drª. Elisângela Ribeiro da Silva 
Prof. Dr. Geraldo Thedei Jr 
Profª. Drª. Giseli Cristina do Vale Gatti 
Prof. Dr. Gustavo Araujo Batista 
Profª Drª. Joely Ferreira Figueiredo Bittar 
Prof. Dr. José Bento Alves 
Prof. Ms. José Roberto de Almeida 
Prof. Dr. José Roberto Delalibera Finzer 
Prof. Dr. Júlio Samuel Sávio Bernardo 
Profª. Drª Luciana Beatriz de Oliveira Bar de Carvalho 
Prof. Dr. Luciano de Souza Gonçalves 
Prof. Ms. Márcio Ferraz Cunha 
Profª. Drª. Maria Angélica Hueb de Menezes Oliveira 
Profª Drª. Maria Teresa Junqueira Garcia 
Profª. Drª. Maria Theresa Cerávolo Laguna Abreu 
Prof. Dr. Mauro Luiz Begnini 
Profª. Drª. Melissa Nunes Miziara 
Profª. Drª. Ruchele Dias Nogueira Geraldo Martins – Coordenadora do PIBIC/PIBITI 
Profª Drª. Sálua Cecílio 
Profª Drª. Sanívia Aparecida de Lima Pereira 
Prof. Dr. Thiago Assunção Valentino 
Prof. Dr. Valter Machado da Fonseca 
Profª Drª. Vânia Maria de Oliveira Vieira 
Prof. Dr. Vinicius Rangel Geraldo Martins 
 
COMITÊ EXTERNO DE SELEÇÃO DE PROJETOS — 2013-2014 
 
Prof. Dr. Afonso Pelli – UFTM 
Prof. Dr. Andy Petroianu – UFMG 
Prof. Dr. Carlos Alberto Lucena - UFU 
Prof. Dr. Carlos Henrique de Carvalho – UFU 
Prof. Dr. Luís Eduardo Ramirez Giraldo  - UFTM 
Profª Drª Sandra Aparecida de Amo – UFU 
Prof. Dr. Roberto Rosa –UFU 
Prof. Dr. João Batista Vieira Junior - UFU 
Prof. Dr. Vicente de Paula Antunes Teixeira - UFTM  
 
 
APOIO 
 

                                                                                         
REALIZAÇÂO 
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Informações Gerais 
 
 
 
Local: Universidade de Uberaba – UNIUBE - Avenida Nenê Sabino,1801 Bairro Universitário, Uberaba - MG 

 

Programação Social 

 

Quarta-feira, 27 de novembro de 2013 

- 09:00 – 10:00 -  Cerimônia de Abertura  

Local: Sala Plenária – Pró-Reitoria 

 

Quinta-feira, 28 de novembro de 2013  

- 19:00 – 20:30 horas: Palestra de encerramento: “Possibilidades de Intercambio Internacional”  

Palestrante: Prof. Dr. Marco C. Bottino, Indiana University School of Dentistry, Estados Unidos,  

Local: Anfiteatro da Biblioteca 

- 20:30 – 22:30 horas: Cerimônia de Encerramento, Premiação e entrega de Menção Honrosa 

 Local: Anfiteatro da Biblioteca 

 

 

 

Informações para os apresentadores 
 

 
NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL 
 
 
No momento de acesso ao Campus Aeroporto da Universidade de Uberaba, o apresentador deverá dirigir-se ao Bloco C, onde 
receberá o material do XIV Seminário de Iniciação Científica (crachá e pasta contendo o Programa e os Anais) e encontrará 
pessoas preparadas para encaminhá-lo à sua sessão de comunicação oral. 
 
Cada sessão terá um coordenador que fará as apresentações dos trabalhos, respectivos autores e apresentador, dando também 
informações complementares. 
 
Recomenda-se que os apresentadores de trabalhos dirijam-se à sua sessão 5 minutos antes do horário previsto para o início da 
mesma, para apresentar-se ao coordenador e instalar sua apresentação no computador. 
 
É obrigatória a permanência do aluno apresentador durante toda a sessão e não somente para a apresentação de seu 
trabalho. 
 
O tempo para a apresentação oral de cada trabalho será de 12 minutos, com 3 minutos para perguntas, devendo ser rigorosamente 
respeitado. 
 
Informações adicionais poderão ser adquiridas pelos telefones (34) 3319-8816 e 3319-8959 ou pelo e-mail: 
iniciacao.cientifica@uniube.br 
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Programação 
 
 

Quarta-feira, 27 de novembro de 2013. 
 
Horário Atividade  Local 

09:00-10:00 Abertura do evento  Sala Plenária 

 
Apresentação dos trabalhos 

 

Sessão I-H  Área de Conhecimento: Ciências Humanas                              SALA: 2C02 

10:30-12:05  

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 5H PENSAMENTOS DOS ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA 
SOBRE UMA BOA PRÁTICA PEDAGÓGICA PRESENCIAL. 

VIEIRA, VÂNIA MARIA DE 
OLIVEIRA 

ALVES, KAMILLA 
PAULINA 

10:50-11:05 9H REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS DOS CURSOS 
DE PEDAGOGIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA SOBRE 

UMA “BOA PRÁTICA  PEDAGÓGICA 

VIEIRA, VÂNIA MARIA DE 
OLIVEIRA 

MULIA, RHANIA 
COSTA 

11:10-11:25 7H ASPECTOS DA APRENDIZAGEM DO ALUNO DA 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA EM CURSOS 

OFERTADOS NAS IES MINEIRAS, NA PERSPECTIVA DOS 
PROFESSORES. 

RESENDE, MARILENE RIBEIRO BENTO, JOÃO 
HENRIQUE BORGES 

11:30-11:45 14H QUEM SÃO E O QUE PENSAM OS FORMADORES SOBRE A 
APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA-EAD. 

RESENDE, MARILENE RIBEIRO VINHAL, LUIZ PAULO 
ROCHA 

11:50-12:05 8H INVESTIGAÇÕES SOBRE O PENSAMENTO EDUCACIONAL 
DE JOHN LOCKE 

BATISTA, GUSTAVO ARAÚJO FERREIRA, 
STEPHÂNIA BEATRIZ 

 
 

Sessão I-S  Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas              SALA: 2C05 

10:30-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 1S PLANEJAMENTO URBANO E CÓDIGO DE POSTURA NA 
UBERLÂNDIA DOS ANOS DE 1950: ORDENAMENTO DO 

ESPAÇO E CONTROLE SOCIAL. 

OLIVEIRA, JÚLIO CÉSAR DE LEITE, PRISCILA 
RODRIGUES 

10:50-11:05 2S INSTITUTO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DO DIREITO (IBHD) 
E PESQUISA JURÍDICA NO BRASIL: PROBLEMAS, 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS. 

OLIVEIRA, JÚLIO CÉSAR DE ROCHA, JOÉLIA 
ALVES DA 

11:10-11:25 3S ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE: OS DIREITOS DA 
GESTANTE E SEU FILHO NO CONTEXTO PRISIONAL. 

MEDEIROS, LÚCIA SILVA, MARIA ISABEL 

11:30-11:45 4S PELOS CAMINHOS DA EJA: A BUSCA DE QUALIDADE DE 
VIDA NA TERCEIRA IDADE 

MEDEIROS, LÚCIA TEIXEIRA, VALÉRIA 
MARIA BORGES 

11:50-12:05 7S A EDUCAÇÃO PELA DIVERSIDADE CULTURAL: A LEI 
11.645/2008 NAS ESCOLAS E A ABORDAGEM DAS 
CULTURAS INDÍGENAS 

 

MEDEIROS, LÚCIA 

 

TEIXEIRA, VALÉRIA 
MARIA BORGES 

 
 

Sessão I-T   Área de Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra SALA:  2C06  

10:30-12:45     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 4T PRODUÇÃO E ESTUDO COMPARATIVO DOS ASPECTOS 
FÍSICO-QUÍMICOS DOS BIODIESEIS DE SOJA E DO SEBO 

BOVINO 

FERREIRA, DEUSMAQUE 
CARNEIRO 

CUSTODIO, ROBERTA 
MARTINS GOMES 

10:50-11:05 5T EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE PINHÃO-MANSO E PRODUÇÃO 
DE BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO DE PINHÃO-MANSO E 

DO SEBO BOVINO ATRAVÉS DO PROCESSO DE 
TRANSESTERFICAÇÃO ETÍLICA EM CATÁLISE ALCALINA. 

BEGNINI, MAURO LUÍZ DUARTE, NAREL 
MONTEIRO 

11:10-11:25 6T MICRO-ONDAS NA ATIVAÇÃO DE CARVÃO DE BIOMASSA VELASCO, NELSON DINIZ FARIA, ANA PAULA DE 
FREITAS 

11:30-12:45 1T AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS EM 
EMPRESA FLORESTAL DO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE – 

MG 

VELASCO, NELSON DINIZ COSTA, ELIZ REGINA 
MARQUES 
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Sessão I-A  Área de Conhecimento: Ciências Agrárias                     SALA: 2C07  

10:30-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 1A INQUÉRITO MOLECULAR DA TRIPANOSSOMÍASE BOVINA 
NA MICRORREGIÃO DE UBERABA – MG 

BITTAR, JOELY FERREIRA 
FIGUEIREDO 

CAMPOS, MARCO 
TÚLIO GOMES 

10:50-11:05 2A PERFIL BIOQUÍMICO SÉRICO DE TARTARUGAS-DA-
AMAZÔNIA DE VIDA LIVRE E CRIADAS EM CATIVEIRO 

BITTAR, JOELY FERREIRA 
FIGUEIREDO 

GARCIA, GUILHERME 
CAETANO 

11:10-11:25 3A AVALIAÇÃO ANDROLÓGICA DO SÊMEN DE BOVINOS DE, VASCONCELOS, ANDRÉ 
BELICO 

GONÇALVES, ANA 
PAULA NAVARRO 

11:30-11:45 4A CORRELAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 
MORFOFUNCIONAIS DAS CÉLULAS ESPERMÁTICAS COM 

A PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS 

DE, VASCONCELOS, ANDRÉ 
BELICO 

SILVA, BRENO 
OLIVEIRA 

11:50-12:05 5A ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA UROLITÍASE EM CÃES E 
GATOS NA REGIÃO DE UBERABA-MG NO PERÍODO DE 

2006 A 2012 

SAMPAIO, RENATO LINHARES SOUZA, LETÍCIA 
OLIVEIRA 

 
 

Sessão I-E   Área de Conhecimento: Engenharias  SALA: 2C10  

10:30-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 1E CRIPTOGRAFIA DE DOCUMENTOS GRÁFICOS UTILIZANDO 
AUTÔMATOS CELULARES 

OLIVEIRA, DANIELE 
CARVALHO 

ALMEIDA, HUMBERTO 
PESSOA 

10:50-11:05 8E CRIPTOGRAFIA DE DOCUMENTOS GRÁFICOS UTILIZANDO 
AUTÔMATOS CELULARES 

OLIVEIRA, CINTIA 
CARVALHO 

SILVA, BRUNO DA 

11:10-11:25 13E PORTAL EUREKA: COMUNIDADE VIRTUAL DE APOIO À 
APRENDIZAGEM 

OLIVEIRA, CINTIA 
CARVALHO 

BARBOSA, WESLEY 
LOURENÇO 

11:30-11:45 3E PLANTA DIDÁTICA DE AUTOMAÇÃO EM REDE ASI E PROFIBUS 
COM ACESSO REMOTO VIA INTERNET 

BUSO, RAFAEL ROCHA BERNARDES, 
GUSTAVO CAETANO 

11:50-12:05 7E FRESA CNC DE 3 EIXOS BUSO, RAFAEL ROCHA SILVA, BRUNO 
BARBOSA 

 
 

Sessão II-E   Área de Conhecimento: Engenharias  SALA: 2C11  

10:30-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 5E CAPACIDADE GERMINATIVA DA “PLATHYMENIA RETICULATA” 
DO CERRADO COM E SEM TRATAMENTO POR CHOQUE 

TÉRMICO 

BUCEK, ELIZABETH 
UBER 

GOULART, BRUNO 
CESAR 

10:50-11:05 11E AVALIAÇÃO FARMACOGNÓSTICA DA “MORINDA CITRIFOLIA” 
CULTIVADA NO BRASIL: CONTROLE DA PLANTA E DA DROGA 

VEGETAL 

BUCEK, ELIZABETH 
UBER 

YNOUE, HIRO NAVES 

11:10-11:25 2E IDENTIFICAÇÃO DO VINHÁTICO NO TRIÂNGULO MINEIRO PARA 
A RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NO CERRADO 

FERNANDES, ANDRÉ 
LUIS TEIXEIRA 

ALVARENGA, LOREN 
FERREIRA 

11:30-11:45 24E EFEITO DO DIÓXIDO DE CARBONO E DA RADIAÇÃO EM 
MICROALGAS CULTIVADAS EM FOTOBIORREATOR LAMINAR 

FERNANDES, ANDRÉ 
LUÍS TEIXEIRA 

FERREIRA, TIAGO 
BORGES 

11:50-12:05 17E MODELAGEM E CONTROLES CONVENCIONAIS DE 
BIOPROCESSOS 

CARDOSO, ANAMARIA 

 

KASHIWABARA, 
MARINA SAYURI 
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Sessão I-B   Área de Conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde                  SALA: 2C14 

10:30-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 1B DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÓXIDO NÍTRICO E IL-6 EM 
MACRÓFAGOS TRATADOS "IN VITRO" COM TERAPIA 

FOTODINÂMICA 

PAULINO, TONY DE 
PAIVA 

SOUSA, MONIQUE DE 

10:50-11:05 2B AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA DA DENTINA ADJACENTE A 
RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA PRESENTES EM 

DENTES SUBMETIDOS AO CLAREAMENTO DENTAL 

MARTINS, VINICIUS 
RANGEL GERALDO 

SILVA, LORENA 
ARAUJO 

11:10-11:25 3B AVALIAÇÃO DO SELAMENTO MARGINAL E DA FORMAÇÃO DE 
LESÕES DE CÁRIE SECUNDÁRIAS EM RESTAURAÇÕES DE 

RESINA COMPOSTA PRESENTES EM DENTES SUBMETIDOS AO 
CLAREAMENTO DENTAL 

MARTINS, VINICIUS 
RANGEL GERALDO 

MACHADO, CAMILA 
DE SOUSA 

11:30-11:45 4B EFEITO DA HOODIA GORDONII NO METABOLISMO DE RATOS 
SUBMETIDOS A UMA DIETA HIPERLIPÍDICO-PROTEICA: EFEITO 

DA DIETA HIPERLIPÍDICO-PROTEICA SUPLEMENTADA COM 
HOODIA GORDONII NO FÍGADO DE RATOS WISTAR 

THEDEI JUNIOR, 
GERALDO 

MAGALHÃES, 
CAMILLA FERREIRA 

11:50-12:05 5B RESPOSTA DO SISTEMA IMUNE EM ANIMAIS SUBMETIDOS À 
INFLAMAÇÃO DA “MORINDA CITRIFÓLIA” 

ABREU, MARIA THERESA 
CERAVOLO LAGUNA 

ROSSI, TIAGO CANEU 

 
 

Sessão II-H   Área de Conhecimento: Ciências Humanas                           SALA: 2C02 

14:00-17:00     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 10H INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E IMPLICAÇÕES 
PARA A SAÚDE DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 

CECÍLIO, SÁLUA REIS, BRIANA MANZAN 

14:20-14:35 11H UM ESTUDO SOBRE O PROFESSOR NA REGIÃO CENTRO-
OESTE, 2006-2007 

BERNARDES, SUELI 
TERESINHA DE ABREU 

REIS, BRUNA PIAU 

14:40-14:55 4H OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG, 
AVALIAÇÃO DE UMA POLITICA PÚBLICA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

CARVALHO, LUCIANA 
BEATRIZ BAR DE 

SILVA, MATHEUS 
BARRA E 

15:00-15:15 1H POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES: OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE 

UBERABA-MG 

CARVALHO, LUCIANA 
BEATRIZ BAR DE 

RUCH, NADIA 

15:15-16:05 Coffee-break 

16:05:16:20 13H VIOLÊNCIA NA E A PARTIR DA ESCOLA: UM ESTUDO DA 
PERCEPÇÃO DE ALUNOS(AS) DO ENSINO PÚBLICO 

FUNDAMENTAL 

MÁRQUES, FERNANDA 
TELLES 

SILVA, RAFAELL 
CARNEIRO E 

16:25-16:40 6H A VIOLÊNCIA DA ESCOLA NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO 
ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL 

MARQUES, FERNANDA 
TELLES 

ASSUNCAO, 
FERNANDA OLIVEIRA 

FRANCO 

16:45-17:00 16H LEITURAS E LEITORES UNIVERSITÁRIOS: APONTAMENTOS 
PARA UMA PESQUISA QUANTI-QUALITATIVA 

BORTOLANZA, ANA 
MARIA ESTEVES 

ARAUJO, LAIANE 
PEREIRA DE 

 
 

Sessão II-S  Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas                                    SALA: 2C02  

17:05-17:40     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

17:05-17:20 6S EDUCAÇÃO AMBIENTAL: FUNDAMENTO DO ESTADO DE 
DIREITO AMBIENTAL 

BARROS, RODRIGO 
BORGES DE BARROS 

BAKO, VALERIA ILONA 

17:25-17:40 5S SESSÕES SECRETAS: O SEGREDO DE ESTADO NA TEORIA DA 
CONSTITUCIONALIDADE DEMOCRÁTICA 

DEL NEGRI, ANDRÉ BENTO, GUILHERME 
GONZAGA 
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Sessão II-A  Área de Conhecimento: Ciências Agrárias                                     SALA:  2C05  

14:00-16:20     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 6A ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA UVEÍTE ANTERIOR 
SECUNDÁRIA À ERLIQUIOSE CANINA NA REGIÃO DE UBERABA-

MG, NO PERIODO DE 2006 A 2013 

SAMPAIO, RENATO 
LINHARES 

SOUZA, LETÍCIA 
OLIVEIRA 

14:20-14:35 8A LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE CERATOCONJUNTIVITE 
SECA EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DE 

UBERABA – HVU 

SAMPAIO,  RENATO 
LINHARES 

PIMENTA, LILIANE DE 
FREITAS 

14:40-14:55 9A PREVALÊNCIA DE CATARATA EM CÃES ATENDIDOS NO 
HOSPITAL VETERINÁRIO DE UBERABA - HVU 

SAMPAIO, RENATO 
LINHARES 

PIMENTA, LILIANE DE 
FREITAS 

15:00-15:15 7A LUTEÓLISE ANTECIPADA EM PROTOCOLO DE IATF À BASE DE 
PROGESTERONA EM VACAS NELORE 

BARBOSA, CRISTIANO 
PEREIRA 

MARGATO NETO, 
AGUINALDO 

15:15-16:05 Coffee Break 

16:05:16:20 10A AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE PRENHEZ DE NOVILHAS NELORE 
SUBMETIDAS A PROTOCOLO DE IATF COM DISPOSITIVO DE 

PROGESTERONA NOVO OU REUTILIZADO 

BARBOSA, CRISTIANO 
PEREIRA 

PUPIM, MATHEUS 
VILELA 

 
 

Sessão III-E  Área de Conhecimento: Engenharias  SALA: 2C10  

14:00-17:20     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 15E CONTROLE DE PRAGAS DO MILHO A PARTIR DO USO DA 
AZADIRACHTA INDICA A. JUSS (NIM) 

FERREIRA, DEUSMAQUE 
CARNEIRO 

VINHAL, JONATHAN 
TENORIO 

14:20-14:35 16E MONITORAMENTO DO BIODIGESTOR E LEVANTAMENTO 
DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

FERREIRA, DEUSMAQUE 
CARNEIRO 

RITT, BARBARA 
SANTOS 

14:40-14:55 32E CONTROLE FARMACOGNÓSTICO DOS DERIVADOS 
VEGETAIS DA MORINDA CITRIFOLIA CULTIVADA NO 

BRASIL 

BUCEK, ELIZABETH UBER PAULO, LAIS DE 
OLIVEIRA 

15:00-15:15 35E INFLUÊNCIA SAZONAL NA QUALIDADE DO VEGETAL 
VINHÁTICO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SEUS DERIVADOS 

BUCEK, ELIZABETH UBER SANTOS, ALLITA 

15:15-16:05 Coffee Break 

16:05:16:20 22E PROTEÇÃO DE UM MICRO SISTEMA ELÉTRICO DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA INTERLIGADO A REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO 

SILVA, ANTONIO MANOEL  COUGO, RODRIGO 

 

16:25-16:40 30E INTERLIGAÇÃO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE UM 
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 

BIOGÁS 

SILVA, ANTONIO MANOEL  NUNES, LEONARDO 
LEÃO 

16:45-17:00 12E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE 
TRANSFORMADORES DEVIDO A REJEIÇÃO DE CARGAS 

POR SIMULAÇÃO UTILIZANDO ATP 

SILVA,  ANTÔNIO MANOEL 
BATISTA DA 

PEREIRA, MICHELE 
ARAÚJO 

17:05-17:20 6E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E 
ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS DAS FOLHAS E FLORES 

DA ESPÉCIE Strelitzia reginae Aiton. 

CUNHA, LUÍS CARLOS SCALON MENEZES, KAMILA 
NUNES DE 
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Sessão IV-E  Área de Conhecimento: Engenharias SALA: 2C11  

14:00-17:20     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 
14:00-14:15 4E PRAÇA DR. JORGE FRANGE MALUF, CARMEM SÍLVIA CARLINI, DENISE 

CRISTINA  

14:20-14:35 14E ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE CONCRETOS 
PRODUZIDOS COM INCORPORAÇÃO DO RESÍDUO DE 

MARMORARIAS 

RIBEIRO, ANDERSON 
OSVALDO 

SILVA, THIAGO 
DAMASCENO 

14:40-14:55 40E CONSISTÊNCIA DO CONCRETO COM ADIÇÃO DO 
RESÍDUO DE MARMORARIA 

RIBEIRO, ANDERSON 
OSVALDO 

PAIVA, PHELIPPE 
MENDONÇA DE 

15:00-15:15 42E ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DOS RESÍDUOS DE 
MARMORARIAS EM CONCRETOS 

RIBEIRO, ANDERSON 
OSVALDO 

MARTINS, ADRIANA 
PEREIRA RESENDE 

15:15-16:05 Coffee Break 

16:05:16:20 10E EXPLORAÇÃO DE MÉTODOS PARA CÁLCULO DE PERDAS 
DE CARGA EM TUBULAÇÕES ATRAVÉS DE DIFERENTES 

MODELOS MATEMÁTICOS 

BARREIRO, CARLOS 
HENRIQUE 

VOSS, THIAGO 
HENRIQUE 

16:25-16:40 41E MÁQUINA PRIMÁRIA E POTENCIAL DE GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

DIAS, MARCELO COSTA LIMA, FREDERICK 
CARVALHO 

16:45-17:00 19E OTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NO 
PROCESSO DE ADSORÇÃO 

VELASCO, NELSON DINIZ BARRA, ALINE DOS 
REIS CHAVES 

17:05-17:20 20E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE REALIDADE 
AUMENTADA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS 
APLICADOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO E JOGOS 

RODRIGUES, MYLENE LEMOS BORGES, MATEUS 

 
 
 

Sessão II-B   Área de Conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde                  SALA:  2C06  

14:00-17:20     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 6B AVALIAÇÃO DA CARGA E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 
DO FRUTO NONI 

BUCEK, ELIZABETH UBER FERNANDES, MAIRA 
ANTONIA GOMES 

14:20-14:35 7B ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA, RADIOLÓGICA E 
HISTOQUANTITATIVA DE ALVÉOLOS DE RATOS 

IMUNOSSUPRIMIDOS PREENCHIDOS COM MATRIZ 
DENTINÁRIA HUMANA DESMINERALIZADA UTILIZADA 

COMO SUBSTRATO PARA CULTURA DE CÉLULAS-
TRONCO 

ALVES, JOSÉ BENTO SCALON, THAÍSA 
CAROLINA DA SILVA 

 

14:40-14:55 8B AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA, IMUNOHISTOQUÍMICA E 
HISTOMORFOMÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO 
FATOR DE CRESCIMENTO EGF, CARREADO POR MEIO 

DE LIPOSSOMAS, DURANTE REPARO ÓSSEO ALVEOLAR 
EM RATOS 

ALVES, JOSÉ BENTO CASSANTA, LORENA 
TEODORO DE 

CASTRO 

15:00-15:15 9B AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DA LÍNGUA E DO FLUXO 
SALIVAR DE PACIENTES CHAGÁSICOS CRÔNICOS 

PEREIRA, SANÍVIA APARECIDA 
DE LIMA 

SBRUZZI, VIVIANE 

15:15-16:05 Coffee Break 

16:05:16:20 10B QUALIDADE DE VIDA APÓS TRATAMENTO COM 
ACUPUNTURA EM DIABÉTICOS 

MAGALHÃES, FERNANDA 
OLIVEIRA 

DIAS, CLÁUDIA 
REPTTON 

16:25-16:40 11B INVESTIGAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI O157H:7 EM 
LINGUIÇA FRESCAL 

CHESCA, ANA CLAUDIA BIANCHINI, FRANCIELI 
PEREIRA 

16:45-17:00 12B AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONVERSÃO VARIANDO-SE OS 
MÉTODOS DE VOLATILIZAÇÃO DOS SOLVENTES EM 

SISTEMAS ADESIVOS RESINOSOS 

GONÇALVES, LUCIANO DE 
SOUZA 

BASTOS, 
MARCONDES 
ISACKSSON 

17:05-17:20 13B AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO E RESISTÊNCIA DE UNIÃO 
DE UM CIMENTO RESINOSO EM CANAIS RADICULARES 

UTILIZANDO PINO DE FIBRA DE VIDRO 

GONÇALVES, LUCIANO DE 
SOUZA 

DUARTE, TÚLIO 
HENRIQUE LEANDRO 
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Quinta-feira, 28 de novembro de 2013. 

 
 

Sessão III-H  Área de Conhecimento: Ciências Humanas                        SALA:  2C02 

9:35-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

9:35-9:50 19H DESCENTRALIZAÇÃO X CENTRALIZAÇÃO NA PRIMEIRA 
REPÚBLICA: O MUNICÍPIO ENQUANTO INSTÂNCIA 

POLÍTICA-ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL (PATOS DE 
MINAS E UBERABINHA, MG, 1888-1930) 

CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ 
BAR DE 

FERREIRA, LORRAINE 
DE OLIVEIRA 

9:55-10:10 20H  
DESCENTALIZAÇÃO X CENTRALIZAÇÃO NA PRIMEIRA 

REPÚBLICA: O MUNICÍPIO ENQUANTO INSTÂNCIA 
POLÍTICA-ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL (PATOS DE 

MINAS E UBERABINHA, MG, 1888-1930) 

 

CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ 
DE OLIVEIRA BAR DE 

 

COSTA, THAIS 
CAROLINE 

10:15-10:30 12H OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE UBERABA-
MG, AVALIAÇÃO DE UMA POLITICA PÚBLICA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ 
DE OLIVEIRA BAR DE 

SOUZA, RENATA 
PEREIRA DE 

10:35-10:45 18H O ENSINO DA ARTE SEGUNDO OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ABREU-BERNARDES, SUELI 
TERESINHA DE 

CUBA, JULIANA 
CÂNDIDA OLIVEIRA; 

10:50-11:05 3H PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OBSERVATÓRIO 
INTERDISCIPLINAR 

ABREU-BERNARDES, SUELI 
TERESINHA DE 

MARCELINO, 
LEONARDO 

11:10-11:25 15H EXPRESSÕES ARTÍSTICAS EM UBERABA-MG: A ARTE DO 
CENTRO URBANO E SUA MEMÓRIA 

MALUF, CARMEM SILVIA MOREIRA, MARIANA 
VALICENTE 

11:30-11:45 2H PRAÇA HENRIQUE KRUGER – “A PRAÇA DO POVO” DONOSO, VERONICA GARCIA ASSIS, BRUNA VIEIRA 
LOPES DE 

11:50-12:05 17H ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS EM CIDADES MINEIRAS: A 
FORMA E USO DE PRAÇAS - ESTUDO DA PRAÇA DA 

LIBERDADE – BELO HORIZONTE 

DONOSO, VERÔNICA GARCIA OLIVEIRA JÚNIOR, 
JOÃO BATISTA DE 

 
 

Sessão V-E  Área de Conhecimento: Engenharias  SALA: 2C05  

8:55-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

8:55-9:10 25E PROJETO E CONSTRUÇÃO DE VÁLVULA DE CONTROLE 
LINEAR COM ATUADOR ELÉTRICO 4 A 20MA DIDÁTICO 

BUSO, RAFAEL ROCHA FREITAS, ALISSON 
CARVALHO DE 

9:15-9:30 9E SIMULAÇÃO DA ENERGIZAÇÃO DE TRANSFORMADORES 
UTILIZANDO O SOFTWARE ATP 

SILVA, ANTÔNIO MANOEL 
BATISTA DA 

SILVA, LUCAS FACURI 
DA 

9:35-9:50 34E VALIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DOS ÍNDICES 
DE ESTILO DE APRENDIZAGEM EM AMBIENTES 

VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

OLIVEIRA, DANIELE CARVALHO REIS, NATHAN JOSE 
LEMOS DOS 

9:55-10:10 43E OTIMIZAÇÃO DO CUSTO DA COLHEITA E TRANSPORTE 
DA CANA-DE-AÇÚCAR UTILIZANDO ALGORITMO 

GENÉTICO 

OLIVEIRA, DANIELE CARVALHO SANTOS, MARCELO 
HENRIQUE DOS 

10:15-10:30 39E ESTUDO E APLICAÇÂO DE ALGORITMOS GENETICOS 
PARA DEFINIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PERFIS DE 

APRENDIZAGEM NO PORTAL EDUCACIONAL EUREKA.  

OLIVEIRA, CINTIA CARVALHO SILVA, TATIANE 
RODRIGUES DA 

10:30-10:45 37E APLICAÇÕES DA REALIDADE AUMENTADA UTILIZANDO 
DISPOSITIVOS MÓVEIS E INTERAÇÃO NATURAL POR 

MEIO DE RECONHECIMENTO GESTUAL: 
DESENVOLVIMENTO DE INTERAÇÃO NATURAL PARA 

AUTOMAÇÃO DE UM ROBÔ UTILIZANDO KINECT E 
ARDUINO 

OLIVEIRA, LUCIENE CHAGAS 
DE 

SILVA, RILTON 
WAGNER DE 

ANDRADE 

10:50-11:05 23E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE REALIDADE 
AUMENTADA UTILIZANDO A TECNOLOGIA MÓVEL 

APLICADA NA ÁREA DA SAÚDE E MEDICINA 

OLIVEIRA, LUCIENE CHAGAS 
DE 

FERNANDES, FLAVIA 

11:10-11:25 28E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE REALIDADE 
AUMENTADA UTILIZANDO RECONHECIMENTO DE 

GESTOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADO NA 
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

VITA, STÉFANO SCHWENCK 
BORGES VALE 

LIMA, MARIANO 
MATEUS TIAGO DE 

11:30-11:45 36E APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS EM SISTEMA DE 
BIOMETRIA 

 

LUCAS, MARCELO SANTOS, JEFFERSON 
CHIMANGO DOS 

11:50-12:05 27E IDEN: DESCRIÇÃO E CARACTERISRTICAS DO SISTEMA 

 

LUCAS, MARCELO LACERDA, MARCEL 
CARRIJO 
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Sessão III-B  Área de Conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde        SALA:  2C06 

10:10-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:10-10:25 45B ESTUDO HISTOLÓGICO, HISTOQUANTITATIVO, E 
IMUNOHISTOQUÍMICO DO PROCESSO DE REPARO ÓSSEO 

ALVEOLAR DE RATOS TRATADOS COM TGF-&#946; 
ASSOCIADO A PDGF-BB CARREADOS POR LIPOSSOMOS 

ALVES, JOSÉ BENTO 

 

BARRETO, LUANA 
BEATRIZ ARAÚJO 

10:30-10:45 14B OBTENÇÃO DE MATRIZ DENTINÁRIA HUMANA 
DESMINERALIZADA A PARTIR DE DENTES HUMANOS E 
PREPARO PARA APLICAÇÃO EM EXPERIMENTOS DE 

CULTURA DE CÉLULAS-TRONCO 

ALVES, JOSÉ BENTO 

 

ARANTES, BRENDA 
FERREIRA 

10:50-11:05 15B AVALIAÇÃO DO NÍVEL DO CONHECIMENTO DOCENTES E 
FUNCIONÁRIOS (TÉCNICOS) DA UNIVERSIDADE DE 
UBERABA SOBRE ROTULAGEM  DE ALIMENTOS E 

PRODUTOS DIET E LIGHT 

CUNHA, MÁRCIO FERRAZ DA ARAÚJO, DAIANE 
SIQUEIRA DE 

11:10-11:25 22B AVALIAÇÃO DO NÍVEL DO CONHECIMENTO DE DISCENTES 
DAS ÁREAS DE EXATAS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE 

DE UBERABA SOBRE ROTULAGEM  DE ALIMENTOS E 
PRODUTOS “DIET” E LIGHT 

CUNHA, MÁRCIO FERRAZ ARAUJO, ALINE 
ARANTES RIBEIRO 

BRAZ DE 

11:30-11:45 34B AVALIAÇÃO DO NÍVEL DO CONHECIMENTO DE DISCENTES 
DA ÁREA DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE UBERABA 

SOBRE ROTULAGEM DE ALIMENTOS E PRODUTOS DIET E 
LIGHT 

CUNHA, MÁRCIO FERRAZ LUZ, ANA CAROLINA 
BOTELHO 

11:50-12:05 18B AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA EXPRESSÃO DE CÉLULAS 
ÓSSEAS DURANTE O PROCESSO DE REPARO ÓSSEO 

APÓS APLICAÇÃO DA FOSFOETANOLAMINA E 
FOTOTERAPIA MEDIADA POR LED 

SILVA, ELISANGELA RIBEIRO 
DA 

 

NUNES, JÉSSICA 
KATIUCIA MARQUES 

 
 

Sessão IV-B Área de Conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde        SALA: 2C07               

10:30-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 27B PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA ENTRE 
DIABÉTICOS E HIPERTENSO 

THIRONE, ANA CLÁUDIA 
PELEGRINELLI 

RODRIGUES, DANIEL 

 

10:50-11:05 44B ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E 
HIPOTIROIDISMO AUTO-IMUNE 

THIRONE, ANA CLAÚDIA 
PELEGRINELLI 

ROCHA, GEORGIANA 
HUEB CAMPOS 

11:10-11:25 29B QUANTIFICAÇÃO DE COLÁGENO APÓS 
FOTOBIOMODULAÇÃO PARA TRATAMENTO DA 

PERIODONTITE INDUZIDA EM RATOS 

PEREIRA, SANÍVIA 
APARECIDA DE LIMA 

SANTANA, LEONARDO 
NEVES 

11:30-11:45 17B DIFERENÇAS ENTRE A DEPRESSÃO NO ADULTO E NA 
CRIANÇA 

MOLL, MARCIANA 

FERNANDES 

GOMES, BÁRBARA 
FERREIRA 

11:50-12:05 31B VIVÊNCIAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 
TRABALHO PARA A SAÚDE 

MOLL, MARCIANA 
FERNANDES 

SILVA, ALINE DE 
OLIVEIRA 

 
 

Sessão I - jr Área de Conhecimento: Pibic-Jr       SALA: 2C11               

10:30-11:25     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 1J OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE UBERABA-
MG, AVALIAÇÃO DE UMA POLITICA PÚBLICA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

CARVALHO, LUCIANA 
BEATRIZ DE OLIVEIRA BAR 

DE 

FERREIRA JUNIOR, 
TARCISO HELI 

10:50-11:05 2J ISOLAMENTO E ANÁLISE GENÉTICA DE MUTANTES 
MORFOLÓGICOS DE STREPTOCOCCUS MUTANS 

THEDEI, GIULIANA CRISTINA 
MARRE BRUSCHI 

OLIVEIRA, PAMELA 
ELISA QUEIROZ DE 

11:10-11:25 3J AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INFLAMAÇÃO 
INTRAPERITONEAL EM ANIMAIS CONTROLE. 

CERÁVOLO, LAGUNA-ABREU, 
MARIA THERESA 

PINTO, MIRELLA 
RIBEIRO. 
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Sessão V-B  Área de Conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde         SALA: 2C10         

10:30-12:05     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

10:30-10:45 40B ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANTICORPOS IGA EM AMOSTRAS 
DE LEITE MATERNO CONTRA ENTEROBACTÉRIAS 

ENVOLVIDAS EM INFECÇÕES NEONATAIS 

MARTINS, RUCHELE MACARIO, JULIANA  

10:50-11:05 42B ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANTICORPOS IGA EM AMOSTRAS 
DE LEITE MATERNO CONTRA BACTÉRIAS ENVOLVIDAS EM 

INFECÇÕES NEONATAIS. 

MARTINS, RUCHELE  SOUSA, FERNANDA 
BEATRIZ PEREIRA 

11:10-11:25 16B MICROEMULSÕES A BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E/OU 
TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MÉDIA, POLISSORBATO 80 E 

ÁGUA, ASSOCIADAS OU NÃO AO PROPILENOGLICOL: 
DELINEAMENTO DAS REGIÕES DE FORMAÇÃO POR 

DIAGRAMA DE FASE 

GARCIA, MARIA TERESA 
JUNQUEIRA 

ARAUJO, FABIANA 
FERNANDES DE 

11:30-11:45 26B CONTROLE DOS LÍPIDES APÓS ACUPUNTURA EM 
PACIENTES DIABÉTICOS 

LOPES, ISABEL CRISTINA 
REZENDE 

RIBEIRO, NIELLY 
CRISTINE 

11:50-12:05 33B ESTUDO FARMACOLÓGICO, DE TOXICIDADE CRÔNICA E 
DA INFLUÊNCIA SAZONAL DE EXTRATO DE PLANTA, PARA 

TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS/TOXICIDADE EM 
DOSES REPETIDAS DO EXTRATO AQUOSO A FRIO 

(100MG/KG PESO, 150 MG/KG E 200MG/KG PESO) EM 
RELAÇÃO A GLICEMIA, COLESTEROL, TRIGLICÉRIDES, 

ÁCIDO ÚRICO, SÓDIO, POTÁSSIO, FOSFATASE ALCALINA. 

CERON, PATRICIA IBLER 
BERNARDO 

VILELA, FERNANDA 
DIAS 

 
 

Sessão VI-E Área de Conhecimento:  Engenharias  SALA: 2C05  

14:00-17:00     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 29E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DAS 
FLORES DA ESPÉCIE STRELITZIA REGINAE AITON. 

FERREIRA, DEUSMAQUE 
CARNEIRO 

NAVES, THAYS 
FRANÇA 

14:20-14:35 18E REUTILIZAÇÃO DE GESSO RESIDUAL COMO FILLER DE 
MISTURA BETUMINOSA  PARA PAVIMENTO FLEXÍVEL 

FREITAS, LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA, JÉSSICA 
SILVA 

14:40-14:55 21E REVISÃO NBR 5419 E INSPEÇÕES NO SISTEMA DE 
PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

ARRUDA, MARCIO CARREIRA, 
WELLINGTON 

15:00-15:15 31E CONTROLE DE CORROSÃO POR POLARIZAÇÃO ANÓDICA ARRUDA, MARCIO OLIVEIRA, RANIERI 

15:15-16:05 Coffee Break 

16:05:16:20 38E TELEPROTEÇÃO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 

TEIXEIRA, EDILBERTO 
PEREIRA 

SOUSA, GUSTAVO 
COLUCCI DE 

16:25-16:40 33E SIMULAÇÃO DO NÍVEL DE RESERVATÓRIOS EM 
CONTROLADORES LÓGICO PROGRAMÁVEIS 

TEIXEIRA, EDILBERTO 
PEREIRA 

PINHEIRO NETO, 
LUCIANO RANGEL 

16:45-17:00 26E SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLADORES LÓGICOS 
PROGRAMÁVEIS 

TEIXEIRA, EDILBERTO 
PEREIRA 

GOMES, GUILHERME 
LUIZ LIMA 
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Sessão VI-B Área de Conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde        SALA:  2C07 

14:00-17:20     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 19B PREVALÊNCIA DA OBESIDADE INFANTIL E FATORES 
ASSOCIADOS 

MAGALHÃES, FERNANDA 
OLIVEIRA 

REDONDO, LARISSA 
DA SILVA 

14:20-14:35 20B ANÁLISE DE TOXICIDADE CRÔNICA HEPÁTICA E RENAL 
COM O USO DE EXTRATO AQUOSO A FRIO DE 

PLATHYMENIA RETICULATA 

MAGALHÃES, FERNANDA 
OLIVEIRA 

SOBRINHO, AMAURI 
SILVA 

14:40-14:55 23B ASSOCIAÇÃO ENTRE DISLIPIDEMIA E HIPOTIROIDISMO 
AUTO - IMUNE 

MAGALHÃES, FERNANDA 
OLIVEIRA 

CAETANO, JOSIANE 
ALVES 

15:00-15:15 25B RESISTÊNCIA INSULÍNICA E HIPOTIROIDISMO AUTO-
IMUNE 

 

MAGALHAES, FERNANDA 
OLIVEIRA 

MEDEIROS, KARINE 
APARECIDA GOMES 

15:15-16:05 Coffee Break 

16:05:16:20 30B RESISTÊNCIA INSULÍNICA E HIPOTIROIDISMO AUTO-
IMUNE. ASSOCIAÇÃO ENTRE SÍNDROME METABÓLICA E 

HIPOTIROIDISMO AUTO-IMUNE 

MAGALHÃES, FERNANDA 
OLIVEIRA 

SANTOS, MARIA 
FERNANDA OLIVEIRA 

16:25-16:40 35B CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL APÓS ACUPUNTURA 
EM PACIENTES DIABÉTICOS 

MAGALHÃES, FERNANDA 
OLIVEIRA 

DIAS, CLÁUDIA 
REPTTON 

16:45-17:00 41B ESTUDO FARMACOLÓGICO, DE TOXICIDADE CRÔNICA E 
DA INFLUÊNCIA SAZONAL DE EXTRATO DE PLANTA, 

PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS: 
AVALIAÇÃO DO PESO, CONSUMO DE RAÇÃO E 

ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS NA TOXICIDADE DE 
DOSES REPETIDAS 

MAGALHÃES, FERNANDA 
OLIVEIRA 

PERFEITO, LÍGIA 
BORELA 

17:05-17:20 43B CONTROLE DO PESO APÓS ACUPUNTURA EM 
PACIENTES DIABÉTICOS 

LOPES, ISABEL CRISTINA 
REZENDE 

RIBEIRO, NIELLY 
CRISTINE 

 
 

Sessão II-T   Área de Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra       SALA: 2C010  

14:00-14:35     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 2T ANÁLISE, DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
SISTEMA APLICADO A HIDRÁULICA. 

OLIVEIRA, LUCIENE CHAGAS 
DE 

MATIAS, FELIPE 
FERREIRA 

14:20-14:35 3T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE REALIDADE 
AUMENTADA UTILIZANDO INTERAÇÃO NATURAL POR 

MEIO DE RECONHECIMENTO DE GESTOS APLICADA NAS 
ÁREAS DE VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E 

MARKETING. 

OLIVEIRA, LUCIENE CHAGAS 
DE 

SILVA, LUIZ OTÁVIO 
TEIXEIRA DA 
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Sessão VII-B Área de Conhecimento: Ciências Biológicas e Ciências da Saúde                  SALA:  2C11  

14:00-17:20     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 32B EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA QUANTIFICAÇÃO 
DE LEUCÓCITOS APÓS PERIODONTITE INDUZIDA EM 

RATOS 

THEDEI JUNIOR, GERALDO SILVA, AMANDA 
SOUSA 

14:20-14:35 24B QUANTIFICAÇÃO DE MASTÓCITOS APÓS 
FOTOBIOMODULAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA 

PERIODONTITE INDUZIDA EM RATOS 

THEDEI JUNIOR, GERALDO CHIHARA, ESTELA 
KAORU 

14:40-14:55 21B DETERMINAÇÃO DA AÇÃO INIBITÓRIA NO CRESCIMENTO 
DE STREPTOCOCCUS MUTANS TRATADO COM EXTRATOS 
DE PLANTAS MEDICINAIS E A RESPECTIVA AÇÃO SOBRE A 

ACIDOGENIA E ADESIVIDADE 

PAULINO, TONY DE PAIVA TAVARES, GUSTAVO 
GARCIA 

15:00-15:15 28B CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS POPULARMENTE 
USADAS COMO ANTI-INFLAMATÓRIAS E OBTENÇÃO DE 

SEUS DERIVADOS 

BUCEK, ELIZABETH UBER RODRIGUES, 
PATRICIA APARECIDA 

15:15-16:05 Coffee Break 

16:05:16:20 36B ESTUDO DA ESPÉCIE PELARGONIUM GRAVEOLENS L'HÉR. 
(GERANIACEAE) E COMPARAÇÃO COM MALVA 

SYLVESTRIS L. (MALVACEAE): ANÁLISES 
FARMACOGNÓSTICAS 

BUCEK, ELIZABETH UBER BORGES, LORRAINE 
CRUZ 

16:25-16:40 37B CULTIVO E ASPECTOS MACROSCÓPICOS DE MORINDA 
CITRIFOLIA L. (RUBIACEAE) 

VIEIRA, TATIANA REIS COSTA, CLÁUDIA 
MORGANA DE BASTO 

16:45-17:00 38B CARACTERIZAÇÃO MICROSCÓPICA DO NONI CULTIVADA 
NO BRASIL 

VIEIRA, TATIANA REIS GARCIA JÚNIOR, 
NEWTON GONÇALVES 

17:05-17:20 39B CONTROLE DE QUALIDADE DE MALVA PARVIFLORA L. E 
PRODUTOS A BASE DE ESPÉCIES CONHECIDAS COMO 

MALVA COMERCIALIZADOS EM UBERABA E REGIÃO 

VIEIRA, TATIANA REIS JERÔNIMO, 
MARTINALIA COSTA 

 
 
 

19:00-20:30 PALESTRA DE ENCERRAMENTO: “POSSIBILIDADES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL” 
PALESTRANTE: PROF. DR. MARCO C. BOTTINO, INDIANA UNIVERSITY SCHOOL OF 
DENTISTRY, ESTADOS UNIDOS 

LOCAL: ANFITEATRO 
BIBLIOTECA 

20:30-22:00 ENCERRAMENTO  E ENTREGA DA PREMIAÇÃO LOCAL: ANFITEATRO 
BIBLIOTECA 
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Programação 
 

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2013 – Período da manhã 
 
Horário Atividade  Local 

09:00-11:15 Sessão Extraordinária do XIV SEMIC  Salas do Bloco C 

 
Apresentação dos trabalhos 

 

Sessão II-EX  Área de Conhecimento: Ciências Biologicas e Ciências da Saúde                  SALA: 2C05 

 09:00-11:15  

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

09:00-09:15 46B AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ÁCIDA DE LESÕES DE 
MANCHA BRANCA DO ESMALTE DENTAL IRRADIADAS 

COM OS LASERS Er,Cr:YSGG E Nd:YAG 

MARTINS, VINÍCIUS RANGEL 
GERALDO 

SANTOS JÚNIOR, 
DIONES MACHADO 

DOS 

09:20-09:35 47B CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE 
UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SOBRE AS 
MODALIDADES DE INTERNAÇÃO E SEUS 

PROCEDIMENTOS LEGAIS 

MOLL, MARCIANA FERNANDES SILVA, LUCAS 
DUARTE 

09:40-09:55 48B O TRABALHO EM EQUIPE NA ÓTICA DO DISCENTE 
PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO 
TRABALHO PARA A SAÚDE 

MOLL, MARCIANA FERNANDES BENTO, DAYANNE 
RODRIGUES DA 
CUNHA ALVES 

10:00-10:15 12B AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONVERSÃO VARIANDO-SE 
OS MÉTODOS DE VOLATILIZAÇÃO DOS SOLVENTES 
EM SISTEMAS ADESIVOS RESINOSOS 

GONÇALVES, LUCIANO DE 
SOUZA 

BASTOS, 
MARCONDES 
ISACKSSON 

10:20-10:35 49B EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA REABSORÇÃO 
ÓSSEA INDUZIDA POR PERIODONTITE EM RATOS 

THEDEI JÚNIOR, GERALDO FIORAVANTE, 
THAIANE DA GUIA 

ROSA 

10:40-10:55 50B AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DA EXPRESSÃO DE 
FIBRONECTINA E COLÁGENO TIPO III DURANTE O 
PROCESSO DE REPARO ÓSSEO ALVEOLAR EM 
RATOS, MEDIADO POR EGF EXÓGENO CARREADO 
POR LIPOSSOMAS 

SILVA, ELISÂNGELA RIBEIRO 
DA 

PINHEIRO, GÉSSICA 
HYARA 

11:00-11:15 51B DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM PEIXES DA 
ESPÉCIE TILÁPIA-DO-NILO (Oreochromis niloticus) 
COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE UBERABA 

BORTOCAN, RENATO LÁZARO, GUSTAVO 
DE MOURA 

 
 

Sessão III-EX   Área de Conhecimento: Ciências Humanas e Ciências 
Sociais Aplicadas 

SALA:  2C07  

09:00-11:15     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

09:00-09:15 21H A ARTE COMO PROCEDIMENTO DE PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO 

BERNARDES, SUELI 
TERESINHA DE ABREU 

INÁCIO, GUILHERME 
AUGUSTO ROSA 

09:20-09:35 12H OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE UBERABA-
MG, AVALIAÇÃO DE UMA POLITICA PÚBLICA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES 

CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ 
BAR DE 

SOUZA, RENATA 
PEREIRA DE 

09:40-09:55 1H PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES: OS DESAFIOS DO PROLER NO 

MUNICÍPIO DE UBERABA-MG 

LUCIANA BEATRIZ DE 
OLIVEIRA BAR DE 

RUCH, NADIA 

10:00-10:15 22H DESCENTALIZAÇÃO X CENTRALIZAÇÃO NA PRIMEIRA 
REPÚBLICA: O MUNICÍPIO ENQUANTO INSTÂNCIA 

POLÍTICA-ADMINISTRATIVA E EDUCACIONAL (PATOS DE 
MINAS E UBERABINHA, MG, 1888-1930) 

CARVALHO, LUCIANA DE 
OLIVEIRA BAR 

VIERIA, CASSIANO 
AFONSO 

10:20-10:35 23H DESCENTRALIZAÇÃO DO ENSINO E AÇÃO MUNICIPAL 
NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: ANÁLISE DE ALGUNS 
MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS NO INÍCIO DA 
REPÚBLICA (1889-1906) 

GONÇALVES NETO, 
WENCESLAU 

PEREIRA, EDUARDA 
CRISTINA 

10:40-10:55 8S  A TEORIA DA COISA JULGADA NO ESTADO DE 
DIREITO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

NEGRI, ANDRÉ DEL; BAKÔ, VALÉRIA ILONA 

11:00-11:15 9S A LIBERDADE HUMANA COMO REQUISITO PARA A 
CIVILIDADE 

SANTOS, SÁVIO GONÇALVES 
DOS 

COSTA, BRUNA 
CARVALHO BORGES 

DA 
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Programação 
 

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2013 – Período da tarde 
 

Horário Atividade  Local 

14:00-16:45 Sessão Extraordinária do XIV SEMIC  Salas do Bloco C 

 

Sessão I-EX  Área de Conhecimento: Ciências Agrárias                                                          SALA: 2C07 

 14:00–14:55  

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 11A CARACTERIZAÇÃO DOS PERFIS HEMATOLÓGICO E 
IMUNOFENOTÍPICO DE BOVINOS DA RAÇA GUZERÁ 
APTIDÃO LEITEIRA EM RELAÇÃO À RESISTÊNCIA OU 
SUSCEPTIBILIDADE A RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) 

MICROPLUS. 

BITTAR, EUSTAQUIO 
RESENDE. 

CUNHA, RICARDO 
FARIA DA 

14:20-14:35 12A SOROPREVALÊNCIA DA LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA 
NO TRIÂNGULO MINEIRO - MG, BRASIL 

BITTAR, JOELY FERREIRA 
FIGUEIREDO  

 

SOUZA, LYA LEMOS 
BITTAR RIBEIRO DE 

14:40-14:55 4A CORRELAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS 
MORFOFUNCIONAIS DAS CÉLULAS ESPERMÁTICAS 

COM A PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES BOVINOS 

 VASCONCELOS, ANDRÉ 
BELICO DE 

SILVA, BRENO 
OLIVEIRA 

 
 

Sessão IV-EX  Área de Conhecimento: Engenharias                     SALA: 2C05  

14:00-16:35     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 16E MONITORAMENTO DO BIODIGESTOR E 
LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 

BIOGÁS 

FERREIRA, DEUSMAQUE 
CARNEIRO 

RITT, BARBARA 
SANTOS 

14:20-14:35 21E REVISÃO NBR 5419 E INSPEÇÕES NO SISTEMA DE 
PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

ARRUDA, MARCIO CARREIRA, 
WELLINGTON 

14:40-14:55 26E SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLADORES 
LÓGICOS PROGRAMÁVEIS 

TEIXEIRA, EDILBERTO 
PEREIRA 

GOMES, GUILHERME 
LUIZ LIMA 

15:00-15:15 36E APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS EM SISTEMA DE 
BIOMETRIA 

LUCAS, MARCELO SANTOS, JEFFERSON 
CHIMANGO DOS 

15:20-15:35 19E OTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NO 
PROCESSO DE ADSORÇÃO E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS OBTIDOS COM AS 
ISOTERMAS DE ADSORÇÃO E CINÉTICA DO 

PROCESSO DE ADSORÇÃO 

VELASCO, NELSON DINIZ BARRA, ALINE DOS 
REIS CHAVES 

15:40:15:55 44E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DAS 
FOLHAS DA ESPÉCIE STRELITZIA REGINAE AITON 

FERREIRA, DEUSMAQUE 
CARNEIRO 

LIMA, THAISA MARA 
RICARDO 

16:00-16:15 45E EXTRAÇÃO E PREPARO DE SOLUÇÃO DE NIM PARA 
APLICAÇÃO DIRETA SOBRE AS PRAGAS DA SOJA 

BEGNINI, MAURO LUIZ BORGES, 
CLEIDENELY 

EVANGELISTA 
FRANCO 

16:20-16:35 1T AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS EM 
EMPRESA FLORESTAL DO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE 

– MG 

VELASCO, NELSON DINIZ COSTA, ELIZ REGINA 
MARQUES 

 

Sessão V-EX   Área de Conhecimento: PIBIC-Jr SALA: 2C14  

14:00-14:55     

Horário Nº  Titulo Orientador Aluno apresentador 

14:00-14:15 2J ISOLAMENTO E ANÁLISE GENÉTICA DE MUTANTES 
MORFOLÓGICOS DE STREPTOCOCCUS MUTANS. 

THEDEI, GIULIANA CRISTINA 
MARRE BRUSCHI. 

OLIVEIRA, PAMELA 
ELISA QUEIROZ DE 

14:20-14:35 1J OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG, AVALIAÇÃO DE UMA POLITICA PÚBLICA: 

LIMITES E POSSIBILIDADES 

CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ 
DE OLIVEIRA BAR DE 

FERREIRA JUNIOR, 
TARCISO HELI 

14:40-14:55 4J O EFEITO DA CURVA DE RESFRIAMENTO NOS 
ESPERMATOZOIDE DE BOVINOS 

VASCONCELOS, ANDRÉ 
BELICO DE; 

PIRES, GIOVANNA 
SOUZA 
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1H 

 
PÚBLICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG  
 
RUCH, NADIA; CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BAR DE 
 
Instituição:UNIUBE 
Curso: Pedagogia 
  
 
O presente trabalho visa compreender o PROLER como política pública de leitura e seus benefícios na formação do aluno leitor, voltadas 
para a resolução de problemas de ensino aprendizagem e práticas eficientes de leitura, bem como se um pacto no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica IDEB. Assim, este trabalho emana de estudos e resultados de pesquisas, ainda em andamento, 
que abordem o eixo temático da história da profissão docente e disciplina escolares. OPROLER é realizado anualmente, em conformidade 
com o calendário escolar oficial da rede Municipal de Ensino de Uberaba. A pesquisa está sendo desenvolvida em um primeiro momento 
com um levantamento bibliográfico de toda a literatura que versa sobre a temática.  Faremos também uma pesquisa de campo em 
algumas escolas selecionadas da rede de Uberaba, para sabermos se o PROLER consta dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas 
no município de Uberaba. A presente pesquisa visa compreender o PROLER como política pública de leitura e seus benefícios na 
formação do aluno leitor, voltadas para a resolução de problemas de ensino aprendizagem e práticas eficientes de leitura, bem como seu 
impacto no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB.  Neste sentido, o trabalho busca fazer um diagnóstico das atividades 
que, possivelmente, possam ser realizadas pelas escolas, procurando identificar as especificidades de cada escola, mediada pelo diálogo 
dos orientadores, alunos bolsistas e professores da educação básica, pois serão consideradas as atividades realizadas pelos docentes 
(nos espaços educativos) no âmbito do PROLER. Como resultados parciais deste trabalho podemos apresentar a leitura de autores que 
trabalham com a temática, pois é a partir de meados do século XX, o conceito de avaliação de programas públicos surge, no cenário 
mundial, para atender a necessidade de melhoria da eficácia na aplicação de recursos pelo Estado.  Consiste, basicamente, de métodos 
que possibilitam a análise das vantagens e dos custos de programas (UCHIMURA e BOSI, 2002). No Brasil, a avaliação de políticas 
chega, apenas, na década de 80, sendo ainda incipiente sua utilização, em programas e administração pública.  No âmbito institucional, 
Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) observam que a avaliação tem sido utilizada nos programas para aferir sua efetividade e custos 
relativos. Para estes autores, os gestores avaliam seus programas e tendem por encerrar aqueles cuja efetividade não é relevante, em 
detrimento de outros que sejam apontados com melhores resultados. Acredita-se, que pela proposta do PROLER os envolvidos poderão 
vivenciar e aprender a trabalhar numa perspectiva interdisciplinar e numa prática reflexiva, volta da para flexibilização dos conteúdos, 
caracterizando a prática como resultado da interação: ação-reflexão-ação, característica primordial do professor reflexivo, que segundo 
Elliot “constitui um processo dialético de geração da prática a partir da teoria e da teoria a partir da prática”. A pesquisa em questão se 
inseri no âmbito da avaliação de Políticas Públicas e de acordo com MARQUES (2012) constitui uma questão pertinente aos 
pesquisadores “em educação  continuaram  a  empreender  esforços  conceituais  em e todo lógicos para  a  análises e  proposições 
entorno da  implementação de  Políticas Públicas e/ou do financiamento de instituições” também nos remetendo-se à Belloni; Magalhães; 
Sousa, (2001). 
 
Palavras-chave: formação docente; proler; políticas públicas 
 
 

 
2H 

 
PRAÇA HENRIQUE KRUGER – “A PRAÇA DO POVO” 
 
ASSIS, BRUNA VIEIRA LOPES DE; DONOSO, VERONICA GARCIA  
  
Instituição:UNIUBE 
Curso:Arquitetura e Urbanismo  
 
A presente pesquisa tem por objetivo  analisar as relações existentes entre a praça Dr. Henrique Kruger e a população da cidade de 
Uberaba/MG. Trata-se de uma praça que apresenta uma situação muito particular, considerando sua implantação, suas modificações ao 
longo dos anos e seus usos em diferentes períodos. Nesse sentido, esse estudo em particular contribuirá para a compreensão do papel e 
situação dos espaços livres públicos em cidades mineiras.O trabalho consistiu em uma pesquisa teórico-investigativa. Realizaram-se 
diversas leituras bibliográficas de referências às temáticas trabalhadas na pesquisa, tais como origens dos espaços públicos, origens das 
praças, sistemas de espaços livres, entre outros aspectos. Posteriormente, foi realizada pesquisa específica sobre a Praça Henrique 
Kruger, buscando aprofundamento da sua história e situação atual. Segundo conta a história, disponível no arquivo publico da cidade de 
Uberaba-MG, a área onde atualmente se localiza a Praça Henrique Krüger era destinada à instalação dos circos que vinham se 
apresentar na cidade. Pode-se concluir que a pracialidade (QUEIROGA, 2002) do espaço existiria mesmo que o mesmo não exercesse 
sua função de praça (espaço público), pois a função destinada ao espaço foi estabelecida pelo público, entendendo-se  que, os atributos 
de um espaço público são  aqueles que têm relação com vida pública [...] Ao observar-se a Praça Dr. Henrique Kruguer na atualidade , o 
que se vê são as mudanças na esfera pública e no comportamento de seu usuário, na maneira como o usuário utiliza a praça. Observou-
se  um uso social e político para apraça, sendo referência para encontro e ponto para manifestações políticas e sindicais. A Praça Dr. 
Henrique Kruguer é a imagem clara da cidade, de seu povo, com suas manifestações sociais e políticas. Pode ser vista como uma espécie 
de coração para o município, como um  reflexo da população que vive e passa por esse espaço todos os dias.  Seus anseios e 
dificuldades estão expressos no eixo central em seus tons acinzentados e coloridos apagados, nas pichações em orelhões, nos bancos 
quebrados e na grama alta de seus canteiros descuidados. Este é o retrato da praça do povo. 
 
Palavras-chave: espaços livres; praças urbanas; esfera pública. 
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3H 

 
PESQUISA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM OBSERVATÓRIO INTERDISCIPLINAR 
 
 
MARCELINO, LEONARDO; ABREU-BERNARDES, SUELI TERESINHA DE 
  
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS 
 
 
Este texto apresenta uma pesquisa em andamento desenvolvida no Observatório da Educação Interdisciplinaridade na educação básica: 
estudos por meio da arte e cultura popular. Seu propósito é realizar ações que façam interagir os conceitos científicos, a arte e a cultura 
popular e, para isso, propõe uma pesquisa que colabora para o desenvolvimento de práticas educativas junto a professores e alunos do 
ensino fundamental. Espera-se contribuir para a melhoria no processo ensino aprendizagem, com utilização de metodologias de ensino 
oriundas de uma concepção de educação que propõe a construção do conhecimento de forma interdisciplinar, no qual supõe reincorporar 
à ciência aspectos ligados à intuição, à criatividade e à sensibilidade.Segundo os princípios da pesquisa-ação, opção metodológica desta 
investigação, os aspectos práticos de concepção e organização do trabalho apresentam fases que não são rigorosamente sequenciais, 
sendo seu planejamento flexível e passível de adequação às necessidades do pesquisador e dos participantes. De acordo com esse 
princípio, esta pesquisa-ação colaborativa e crítica é realizada em seis etapas: i. estudo e discussão dos conceitos de interdisciplinaridade 
e de práticas interdisciplinares na escola; ii. pesquisa bibliográfica com estudo e discussão de conceitos sobre interações arte, cultura 
popular e educação ; v. realização de uma pesquisa documental que abranja a análise de documentos oficiais que definem políticas de 
educação básica e envolvam a interdisciplinaridade, a arte e a cultura popular; vi. socialização dos resultados do trabalho por meio de 
produção bibliográfica e eletrônica, participação em eventos e mostra artística e cultural.As práticas interdisciplinares realizam-se junto aos 
componentes curriculares de Matemática, no sexto ano, e de Língua Portuguesa no sétimo ano. Na pesquisa documental, alunos de 
iniciação científica fazem o levantamento de legislação e documentos oficiais nos quais há menção à arte, à cultura popular e aos estudos 
interdisciplinares. Está, também, em andamento a análise dos PCNs Arte e das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. Este 
observatório integra, ainda, vários projetos interdisciplinares e atualmente estão em andamento oito dissertações de mestrado e dois 
planos de trabalho de iniciação científica, além de um projeto do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência, com alunos de 
cursos de Licenciatura que estudam o estado de Minas Gerais por meio da arte e do artesanato, com alunos do ensino fundamental.Os 
resultados iniciais apontam: a inserção social do curso de Mestrado em Educação junto às escolas de educação básica; a busca de 
melhoria no processo ensino aprendizagem no ensino fundamental, com utilização de metodologias de ensino oriundas de uma 
concepção de educação que propõe a construção do conhecimento de forma interdisciplinar, fazendo interagir educação, arte e cultura 
popular e a construção de um conhecimento de modo colaborativo.  
 
Palavras-chave: interdiciplinaridade.; arte.; cultura popular. 
 

 
4H 

 
OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG, AVALIAÇÃO DE UMA POLITICA PÚBLICA: LIMITES E 
POSSIBILIDADES 
 
 
SILVA, MATHEUS BARRA E; CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BAR DE  
 
Instituição:UNIUBE 
Curso:Pedagogia 
 
A presente pesquisa visa compreender o PROLER como política pública de leitura e seus benefícios na formação do aluno leitor, voltadas 
para a resolução de problemas de ensino aprendizagem e práticas eficientes de leitura, bem como seu impacto no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Assim, este trabalho emana de estudos e resultados de pesquisas, ainda em andamento, 
que abordem o eixo temático da história da profissão docente e disciplina escolares. O PROLER é realizado anualmente, em 
conformidade com o calendário escolar oficial da rede Municipal de Ensino de Uberaba. Este programa propicia aos educadores 
participantes momentos de estudo, reflexão e aprendizagem, com vista ao aprimoramento da leitura, bem como se constitui em espaço 
para pensar novas práticas educativas, centradas na leitura e na escrita. Neste sentido, a pesquisa busca fazer um diagnóstico das 
atividades que, possivelmente, possam ser realizadas pelas escolas, procurando identificar as especificidades de cada escola, mediada 
pelo diálogo dos orientadores, alunos bolsistas e professores da educação básica, pois serão consideradas as atividades realizadas pelos 
docentes (nos espaços educativos) no âmbito do PROLER. A pesquisa será desenvolvida em um primeiro momento com um 
levantamento bibliográfico de toda a literatura que versa sobre a temática. Faremos uma pesquisa de campo em algumas escolas 
selecionadas da rede de Uberaba, para sabermos se o PROLER consta dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas no municipio de 
Uberaba.É neste sentido que pensamos também alguns dos possíveis resultados a serem almejados com a execução desta pesquisa: 
Estimular a interação na produção de trabalhos e projetos coletivos; Estabelecer projetos de cooperação entre a universidade e a escola; 
Colaborar com a melhoria da qualidade da educação básica exercitada nas escolas públicas municipais de Uberaba.Como considerações 
parciais podemos aperfeiçoar os espaços escolares, bem como seu uso, e buscar um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis 
para planejar e ou adaptar atividades metodológicas por meio de trabalhos que integrem conteúdos e saberes; Gerar a integração e 
articulação da educação superior com a educação básica; Contribuir para elevação do nível de aprendizagem dos alunos da rede 
municipal da cidade de Uberaba; Implementar o processo de ação-reflexão-ação entre os envolvidos no processo educacional; Promover 
discussões e relações entre as escolas da rede municipal e a Universidade de Uberaba. 
 
Palavras-chave: formação docente; proler; políticas públicas. 
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5H 

 
PENSAMENTOS DOS ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA SOBRE UMA BOA PRÁTICA PEDAGÓGICA PRESENCIAL   
 
 
ALVES, KAMILLA PAULINA; MULIA, CARMÉLIA BUGIATO FARIA SALGE, RHANIA COSTA; VIEIRA, VÂNIA MARIA DE OLIVEIRA 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 
 
 
Formação de professores, práticas, mediação pedagógica, processo ensino-aprendizagem são  assuntos  sempre  destacados  no campo 
da educação. Muitos autores se dedicam à discussão dessas temáticas e a maioria comunga com a ideia de que a formação docente está 
diretamente ligada à qualidade de aprendizagem que os alunos recebem na escola. Entende-se  que a escola é um local específico de 
mediações entre o aluno e o conhecimento, e imbricados nesse processo estão presentes as ações dos professores descritas em suas 
práticas.Esse estudo tem como objetivo geral identificar as Representações Sociais que estão sendo construídas por alunos dos cursos de 
Pedagogia, na região do Triângulo Mineiro, na modalidade presencial, sobre o que pensam ser uma boa prática pedagógica. Como 
objetivos específicos: a) identificar e analisar o perfil dos participantes concluintes dos cursos de Pedagogia; b) investigar, na perspectiva 
dos alunos, a forma como o professor:  interage, planeja e organiza o conteúdo ministrado; utiliza as estratégias de ensino e avalia o 
processo de aprendizagem. c) identificar o Núcleo Central das Representações Sociais sobre uma boa prática pedagógica para posterior 
discussões e reflexões sobre a mediação pedagógica. Este estudo, de caráter qualitativo, utilizou a Teoria das Representações Sociais de 
Moscovici (2003) e seus seguidores, como referencial teórico-metodológico. As representações têm a função de transformar o que é 
estranho, o que não é compreendido, em algo familiar. Está  sendo  utilizado  também, além desse referencial o suporte da subteoria do 
Núcleo Central, proposto por Abric (2000). Esse autor afirma que toda representação social está organizada em torno de um núcleo 
central e um sistema periférico.O lócus da pesquisa são os cursos de Pedagogia na modalidade presencial da UNIUBE, UFU e FUCAMP. 
Os sujeitos participantes foram 151 alunos concluintes desses cursos.Para a coleta dos dados utilizou-se um questionário com questões 
abertas e fechadas. Foi incluído também no questionário a técnica de associação livre de palavras. Essa técnica  é tratada pelo software 
EVOC (baseado no método Vergés (2002) que tem como finalidade combinar a frequência com a ordem de emissão das palavras). Esse 
software busca identificar nas Representações Sociais os elementos centrais e periféricos.Embora este estudo encontra-se em 
desenvolvimento, é possível apontar alguns resultados com relação à pesquisa bibliográfica. Os estudos indicam a necessidade de uma 
formação continuada que considere a aquisição de saberes a partir de uma perspectiva reflexiva, capaz de formar e transformar a  prática 
docente em sala de aula. Quanto à pesquisa de campo, atualmente, os dados coletados estão sendo sistematizados para posterior 
análise. Esta análise será feita com o suporte teórico da Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003), da subteoria do Núcleo 
Central de Abric (2000) e dos aportes teóricos da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). A partir da identificação das representações ter-
se-á  condições de compreender o que pensam os licenciandos em Pedagogia na modalidade presencial sobre uma boa prática 
pedagógica”.  
 
Palavras-chave: prática pedagógica; representações sociais; pedagogia presencial. 
 

 
6H 

 
A VIOLÊNCIA DA ESCOLA NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL 
 
 
ASSUNCAO, FERNANDA OLIVEIRA FRANCO; MARQUES, FERNANDA TELLES 
  
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:MEDICINA 
 
 
Entendida como uma forma de violência institucional, a violência da escola é discutida neste trabalho a partir de produções do Núcleo de 
Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana da UFRJ, em diálogo com a Psicologia da educação e a Antropologia da infância.  O 
objetivo geral do trabalho é identificar e compreender as percepções de crianças em diferentes momentos do ensino fundamental acerca 
da violência da escola, o que é feito a partir da problematização de marcadores sociais que estas associam às circunstâncias e sujeitos 
envolvidos em episódios de violência institucional.Trata-se de uma pesquisa de tipo etnográfico na qual se recorre à Triangulação para a 
análise dos dados. No primeiro vértice do triângulo é considerado o corpus teórico, proveniente da pesquisa bibliográfica; no segundo são 
considerados os dados obtidos com a observação continuada do cotidiano escolar (registrada em caderno de campo); e, no terceiro, são 
contemplados produtos dos sujeitos: desenhos temáticos produzidos por alunos de uma turma escolar de oito anos e outra de 10 anos. 
Em meio ao conjunto de violências observadas no locus da investigação, chama a atenção o fato de que as manifestações entre pares 
guardam relação direta com a violência simbólica interiorizada e reproduzida pela própria cultura escolar. Neste sentido, a falta de regras 
claras ou o excesso de flexibilidade em sua aplicação (gerando, por exemplo, ausência de punições e/ou punições diferentes para casos 
similares), exemplifica a violência institucional constatada. Outra ordem de situações observadas e expressas nos desenhos das crianças 
é a banalização da prática docente de rotular ou reproduzir rótulos atribuídos nas relações escolares a alunos que ostentam a marca da 
diferença – esteja esta relacionada a dificuldades de relacionamento, aprendizagem ou a aspectos de sua vida familiar, como é o caso de 
crianças que vivem em abrigo ou que advém de famílias tidas como desestruturadas. Os desenhos revelam que, pela sua perspectiva, as 
situações mais violentas vividas na escola não são apenas as agressões físicas e verbais sofridas entre iguais, mas também o isolamento, 
que este é sentido de forma mais intensa posto que presenciado pelos adultos ou mesmo por eles conduzido como estratégia disciplinar. 
No ano 1 dos trabalhos, as pesquisadoras constataram que a violência institucional poucas vezes era percebida pelos docentes como 
violência, sendo mais comum o entendimento de que se tratava de um conjunto de estratégias pouco democráticas às quais uma 
instituição escolar que desejasse manter a ordem seria obrigada a recorrer, ainda que eventualmente. O desenvolvimento do presente 
plano de trabalho aponta para uma percepção um pouco diferente por parte dos alunos.  Estes identificam em abusos e omissões 
institucionais manifestações de violência, contudo, entendem que a violência adquire legitimidade quando agenciada pelo mundo adulto.  
 
Palavras-chave: violência institucional; violência simbólica; cultura escolar. 
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7H 

 
ASPECTOS DA APRENDIZAGEM DO ALUNO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA EM CURSOS OFERTADOS NAS IES 
MINEIRAS, NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES 
 
 
BENTO, JOÃO HENRIQUE BORGES; RESENDE, MARILENE RIBEIRO 
  
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Psicologia 
 
Este trabalho se insere no estudo” A aprendizagem em cursos de formação de professores na modalidade à distância”. Neste segundo 
ano, o projeto teve como objetivos realizar leituras bibliográficas no que se refere à questão da aprendizagem na perspectiva histórico-
cultural; descrever o perfil dos professores que atuam na Licenciatura de Matemática na modalidade a distância, em cursos ofertados por 
IES Mineiras; caracterizar a aprendizagem na Licenciatura de Matemática na modalidade a distância, na perspectiva do professor, em 
cursos ofertados por IES Mineiras.Considerando os objetivos desta pesquisa, optamos por uma abordagem qualiquantitativa, buscando 
construir significados dentro de um contexto, fonte de coleta dos dados. Foram quatro instituições pesquisadas que iremos chamar aqui de 
Instituições A, B, C e D. As instituições A, B e C são públicas e abriram o curso de licenciatura em Matemática na modalidade a distância 
através de parceria com a Universidade Aberta do Brasil – UAB, e a instituição D é particular. Após a aprovação pelo Comite de Ética em 
Pesquisa da Universidade Uberaba, foi aplicado um questionário com 57 questões fechadas a vinte e quatro professores destas 
instituições. Para o tratamento dos dados, utilizamos o programa Microsoft Office Excel e o software CHIC (Classificação Hierárquica 
Implicativa e Coesitiva), criado por Régis Gras, que tem por funções “essenciais extrair de um conjunto de dados, cruzando sujeitos e 
variáveis (ou atributos), regras de associação entre variáveis, fornecer um índice de qualidade de associação e de representar uma 
estruturação das variáveis obtidas por meio dessas regras” (COUTURIER, GRAS, 2003, p. 1).Após a análise e tratamento dos dados 
advindos da aplicação dos instrumentos de pesquisa, foi possível constatar que a percepção dos respondentes evidencia uma 
responsabilização do aluno por suas aprendizagens, com a ênfase no esforço, na disciplina, no desejo, na persistência, na necessidade 
da busca, da pesquisa. A idade e o tempo de atuação na EAD têm papel decisivo na formação de ideias e julgamentos sobre essa 
modalidade de ensino, isto ficou evidente na análise de similaridade.Essa análise mostrou que os profissionais com mais idade e tempo na 
EAD demonstram maior segurança ao afirmar que é possível o processo de aprendizagem e formação do professor por meio desta 
modalidade de ensino; os que têm experiência e idade intermediária são os que possuem concepções negativas ou de desconfiança; e os 
profissionais com menos idade e tempo de EAD têm insegurança em fazer afirmações. A mediação didático-pedagógica irá garantir o 
envolvimento do aluno e as suas aprendizagens. Os sujeitos pesquisados, em sua grande maioria, concordam que a aprendizagem na 
EaD é construída num clima de interação, troca e diálogo. Grande parte concorda também que a formação é de qualidade e que garante 
um domínio suficiente dos conteúdos específicos para a docência na educação básica. 
 
Palavras-chave: ead; processo de aprendizagem; docentes. 
 

 
8H 

 
INVESTIGAÇÕES SOBRE O PENSAMENTO EDUCACIONAL DE JOHN LOCKE 
 
FERREIRA, STEPHÂNIA BEATRIZ; BATISTA, GUSTAVO 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: PEDAGOGIA 
 
O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa teórica ou bibliográfica direcionado a investigar fundamentos teóricos da 
educação na modernidade, focando especificamente o pensamento de John Locke (1632-1704). Para compreender as dimensões desse 
estudioso, foram analisados trechos dos livros e artigos para verificar a razão pela qual Locke chegou à elaboração do seu pensamento. 
Sendo assim, nas investigações realizadas até o presente momento, também foram observadas as passagens que apresentam 
informações sobre o Inatismo e o Empirismo, uma vez que o filósofo britânico ataca aquele e defende este. A proposta metodológica deste 
projeto baseia-se no pensamento dialético e hermenêutico, buscando novas investigações e também, revisões de averiguações já feitas 
por autores. Tendo caráter teórico, o mesmo se desenvolve por meio de leituras e releituras bibliográficas utilizando as referências 
contidas no plano do aluno, assim como outras obras que se interligam ao tema do projeto de pesquisa. No percurso do terceiro semestre 
do projeto, houve a colaboração de autores como: ARANHA (2006), BATISTA (2010), CAMBI (1999), GADOTTI (2005). As referências 
utilizadas no atual momento buscam analisar o que cada um desses autores aborda sobre o pensamento educacional proposto pelo 
filósofo inglês. Foram analisadas as ênfases desses autores em suas obras quando se referem ao pensamento de John Locke. ARANHA 
(2006) em suas obras mantém ricas informações sobre o pensamento político, filosófico e educacional. Já GADOTTI (2005) no capítulo 
que aborda sobre os pensadores e estudiosos da modernidade, fala brevemente sobre o pensamento lockeano, sua ênfase neste tópico 
está em abordar o pensamento de Descartes. CAMBI (1999) aborda o pensamento educacional de Locke descrevendo a formação do 
gentil-homem (gentleman), dissertando todas as informações necessárias para compreender seu pensamento. Locke, em sua proposta 
educacional, preocupa-se com a formação de um homem com qualidades apreciáveis no século XVII. Sua proposta educacional limita-se 
à classe aristocrática. Conhecendo tal pensamento, é possível observar que seu modelo educacional é acessível apenas à classe nobre; 
assim, um trabalhador ou uma família de classe baixa, desprivilegiados socialmente do século, não conseguiriam educar um filho por 
conta própria, dentro da proposta lokeana. Apesar de estar direcionado a uma determinada classe social, atende às necessidades da 
modernidade. É importante que, durante as investigações, consideremos todos os fatos e acontecimentos que possam trilhar um caminho 
de informações que nos levem ao resultado final desta pesquisa. A intenção é que, por meio dessas investigações, possamos utilizar as 
contribuições de John Locke, para refletirmos sobre a educação atual e assim, com dados coesos, construir trabalhos acadêmicos, como 
artigos científicos. 
 
 
Palavras-chave: Educação; Filosofia; John Locke. 
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9H 

 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA   NA MODALIDADE A DISTÂNCIA SOBRE UMA “BOA 
PRÁTICA   PEDAGÓGICA 
 
MULIA, RHANIA COSTA, ALVES, KAMILLA PAULINA; SALGE, CARMÉLIA BUGIATO FARIA; VIEIRA,  
VANIA MARIA DE OLIVEIRA 
 
Instituição:UNIUBE 
Curso:PSICOLOGIA 
 
Nos últimos anos, questões concernentes ao processo ensino-aprendizagem, tem sido tema de preocupação no campo da educação. 
Imbricados no bojo dessas preocupações perpassam discussões relativas a  formação docente, práticas pedagógicas e mediação 
pedagógica. Essas questões constituem o foco dessa pesquisa.  
O objetivo geral do estudo é  identificar as Representações Sociais que estão sendo construídas por alunos dos cursos de Pedagogia, na 
região do Triângulo Mineiro, na modalidade a distância, sobre o que pensam ser uma boa prática pedagógica, para compreender como 
têm sido os processos de mediação da aprendizagem em curso de formação de professores. Para isso, tomamos como objetivos 
específicos: identificar e analisar o perfil dos sujeitos; investigar, na perspectiva dos alunos,  a forma como o professor interage, planeja e 
organiza o conteúdo ministrado, utiliza as estratégias de ensino e avalia o processo de aprendizagem; identificar o Núcleo Central das 
Representações Sociais sobre a “boa prática pedagógica” para posterior discussões e reflexões sobre a mediação pedagógica; produzir, 
no mínimo, dois artigos e\ou capítulos de livros referentes aos resultados obtidos.Este estudo, caracterizado por uma abordagem 
qualitativa,  toma a Teoria das Representações Sociais, elaborada por Moscovici (2003) e seus seguidores, como referencial  teórico-
metodológico. Compreendemos “Representações Sociais” como um conjunto de explicações, crenças, ideias que nos permitem recordar 
ou evocar acontecimento, pessoa ou objeto. São resultantes da interação social e influenciam o nosso modo de pensar, sentir e agir diante 
da vida prática. Além desse referencial os dados coletados serão também analisados com o auxílio da subteoria do Núcleo Central, 
proposto por Abric (2000). O autor afirma que toda representação social está organizada em torno de um núcleo central e um sistema 
periférico.  
Para a coleta dos dados utilizamos  um questionário  com  questões abertas e fechadas e a  técnica de associação livre de palavras. Essa 
técnica será tratada pelo software EVOC (baseado no método Vergés (2002). Esse software busca identificar nas Representações Sociais 
os elementos centrais e periféricos.   
O lócus da pesquisa são os cursos de Pedagogia  na modalidade  a distância da UNIUBE e UFU. E os sujeitos foram 89 alunos 
concluintes desses cursos.Esta pesquisa encontra-se em andamento e no momento estamos sistematizando os dados coletados no 
questionário para posteriormente analisá-los. Esta análise será feita com o suporte teórico da Teoria das Representações Sociais da 
subteoria do Núcleo Central e dos aportes teóricos da Análise de Conteúdo de Bardin (2011).A partir da identificação das representações 
teremos condições de compreender o que pensam os licenciandos em Pedagogia a distância sobre uma “boa prática pedagógica. 
 
Palavras-chave: formação  de professores; representações sociais; ensino a distância. 
 

 
10H 

 
INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE DE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 
 
 
REIS, BRIANA MANZAN; CECÍLIO, SÁLUA 
  
Instituição:UNIUBE 
Curso:Psicologia 
  
Nas últimas duas décadas, o trabalho docente sofreu várias mudanças. A jornada de trabalho tornou-se mais extensa, complexa e 
exigindo cada vez mais do professor. Nesse sentido, esta pesquisa, de abordagem qualitativa, tem como objeto de estudo a realidade do 
trabalho dos professores e a intensificação de suas atividades diárias em uma universidade particular situada na região do Triângulo 
Mineiro, estado de Minas Gerais. São tratados tanto os aspectos relacionados aos locais de trabalho e ao convívio com outros 
profissionais e alunos, quanto os que se referem à dimensão social da vida, à família, aos amigos e ao lazer. O objetivo é discutir as 
condições do trabalho docente universitário no capitalismo flexível, abordando principalmente a sua precarização e efeitos para a saúde.A 
metodologia incluiu pesquisa bibliográfica e de campo.  Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada, cujo roteiro se 
orientou pelas temáticas: profissão, saúde, trabalho e tecnologia.  Foram entrevistados nove professores do ensino presencial e a 
distância dos cursos de engenharia, pedagogia e administração, num total previsto de oito a dez participantes. O material das entrevistas 
foi submetido à análise temática de conteúdo. Os resultados obtidos indicam que o trabalho docente tem representado sobrecarga ao 
professor e é pouco reconhecido socialmente. É comum encontrar professores universitários da rede particular de ensino que, com 
atividades diversas, dividem sua carga horária em várias instituições e departamentos. Em decorrência dessa sobrecarga e de uma 
intensificação do ritmo de trabalho desenvolvem doenças ao longo de suas carreiras; havendo até casos de necessidade de 
acompanhamento psicológico. As atuais atribuições do docente estendem-se muito além da sala de aula e atingem sua vida como um 
todo. A profissão docente deixa muito a desejar, pois tem baixa remuneração salarial, longa jornada de trabalho, excesso de atividades a 
serem realizadas fora do horário de expediente. Além disso, tem-se uma mistura crescente do trabalho à vida pessoal, acarretando um 
quadro de condições insatisfatórias e professores cada vez menos motivados a exercer sua profissão. Mas, por outro lado, há também 
docentes que se sentem realizados e felizes com sua profissão.Trazer o cenário da presente realidade em que vivem os professores, seja 
para os que atuam nessa profissão, seja para os demais trabalhadores, pode ser uma forma de contribuir para mobilizar a consciência 
individual e coletiva dos cidadãos sobre o mundo do trabalho e seus efeitos para sua condição pessoal e social dos indivíduos, e de modo 
especial sobre sua saúde 
 
Palavras-chave: trabalho docente; saúde do professor; educação. 
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UM ESTUDO SOBRE O PROFESSOR NA REGIÃO CENTRO-OESTE, 2006-2007 
 
 
REIS, BRUNA PIAU; BERNARDES, SUELI TERESINHA DE ABREU 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:MEDICINA VETERINÁRIA 
 
A pesquisa em andamento aqui relatada integra-se à Rede de Pesquisadores sobre Professores do Centro-Oeste e tem como objetivos 
identificar e analisar as tendências sobre a escolha do tema, os tipos e os procedimentos de pesquisa utilizados pelos pesquisadores nas 
produções com foco no professor, defendidas em um Programa de Pós-Graduação em Educação, no período 2006-2007. Estudos sobre o 
professor são meritórios porque ele é um agente significativo do fazer pedagógico. Do docente espera-se a mediação para desenvolver 
atitudes de respeito pelas identidades regionais, locais e pessoais que poderão colaborar para a integração e a coesão social. O professor 
é considerado o mediador no processo de construção do conhecimento, segundo a perspectiva sócio histórica de Vigotski. Quando se 
pretende alterar a prática pedagógica torna-se fundamental não só investigar e escutar o professor como também tentar construir um 
corpo teórico que fundamente essas novas práticas. Na investigação aqui relatada, que constitui um estudo do estado da arte com aportes 
em Ferreira (2002), Romanowski e  Ens (2006), assumem-se como procedimentos de investigação: o levantamento e a análise de 
pesquisas que tiveram como objeto produções acadêmicas sobre o professor; o levantamento de publicações científicas sobre o 
educador; o estudo teórico sobre a temática em estudo, assim como dos autores citados como referencial teórico nos trabalhos; o 
arrolamento das dissertações com foco no professor, no período em análise;  o preenchimento de uma Ficha de Análise a tabulação e a 
análise dos dados.No levantamento das produções foram identificadas 37 dissertações defendidas, sendo que dessas, 14 tinham como 
foco o professor. Os temas priorizados explicitam, analisam e problematizam a formação docente, abrangendo 13 das 14 dissertações 
selecionadas.  Os subtemas interligam-se. A formação inicial e a continuada predominam (13), integradas aos estudos da prática 
docente (6) ou à profissionalização (2). Os procedimentos abrangem a entrevista semiestruturada, seguida da observação, do questionário 
e da análise documental, escolhas tradicionais nas pesquisas em educação. Verificou-se a predominância do uso de vários tipos na 
mesma investigação, o que é coerente às características de um estudo de caso, o tipo de pesquisa mais utilizado (11).Reflete-se que a 
compreensão da origem da opção por um tema, por um percurso metodológico e pela escolha de um referencial teórico passa pela análise 
dos anseios e questões subjetivas do pesquisador e, do mesmo modo, responde ao campo acadêmico, ao campo social, enfim, em uma 
linguagem bourdiana, à multiplicidade dos mundos em que os pós-graduandos se inserem. Etapas futuras desta pesquisa interinstitucional 
e o aprofundamento na análise das produções dos outros Programas da REDECENTRO possibilitarão uma visão mais abrangente das 
tendências identificadas. 
 
Palavras-chave: professor; escolha do tema; tipos e procedimentos de pesquisa. 
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OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG, AVALIAÇÃO DE UMA POLITICA PÚBLICA: LIMITES E 
POSSIBILIDADES 
 
SOUZA, RENATA PEREIRA DE; CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ BAR DE 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Pedagogia 
 
A presente pesquisa visa compreender o PROLER como política pública de leitura e seus benefícios na formação do aluno leitor, voltadas 
para a resolução de problemas de ensino aprendizagem e práticas eficientes de leitura, bem como seu impacto no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Assim, este trabalho emana de estudos e resultados de pesquisas, ainda em andamento, 
que abordem o eixo temático da história da profissão docente e disciplina escolares. O PROLER é realizado anualmente, em 
conformidade com o calendário escolar oficial da rede Municipal de Ensino de Uberaba. Este programa propicia aos educadores 
participantes momentos de estudo, reflexão e aprendizagem, com vista ao aprimoramento da leitura, bem como se constitui em espaço 
para pensar novas práticas educativas, centradas na leitura e na escrita. Neste sentido, a pesquisa busca fazer um diagnóstico das 
atividades que, possivelmente, possam ser realizadas pelas escolas, procurando identificar as especificidades de cada escola, mediada 
pelo diálogo dos orientadores, alunos bolsistas e professores da educação básica, pois serão consideradas as atividades realizadas pelos 
docentes (nos espaços educativos) no âmbito do PROLER. A pesquisa será desenvolvida em um primeiro momento com um 
levantamento bibliográfico de toda a literatura que versa sobre a temática. Faremos uma pesquisa de campo em algumas escolas 
selecionadas da rede de Uberaba, para sabermos se o PROLER consta dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas no município de 
Uberaba. É neste sentido que pensamos também alguns dos possíveis resultados a serem almejados com a execução desta pesquisa: 
Estimular a interação na produção de trabalhos e projetos coletivos; Estabelecer projetos de cooperação entre a universidade e a escola; 
Colaborar com a melhoria da qualidade da educação básica exercitada nas escolas públicas municipais de Uberaba. Como considerações 
parciais podemos aperfeiçoar os espaços escolares, bem como seu uso, e buscar um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis 
para planejar e ou adaptar atividades metodológicas por meio de trabalhos que integrem conteúdos e saberes; Gerar a integração e 
articulação da educação superior com a educação básica; Contribuir para elevação do nível de aprendizagem dos alunos da rede 
municipal da cidade de Uberaba; Implementar o processo de ação-reflexão-ação entre os envolvidos no processo educacional; Promover 
discussões e relações entre as escolas da rede municipal e a Universidade de Uberaba. A partir de meados do século XX, o conceito de 
avaliação de programas públicos surge, no cenário mundial, para atender a necessidade de melhoria da eficácia na aplicação de recursos 
pelo Estado. Consiste, basicamente, de métodos que possibilitam a análise das vantagens e dos custos de programas (UCHIMURA e 
BOSI, 2002). No Brasil, a avaliação de políticas chega, apenas, na década de 80, sendo ainda incipiente sua utilização, em programas e 
administração pública. No âmbito institucional, Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) observam que a avaliação tem sido utilizada nos 
programas para aferir sua efetividade e custos relativos. Para estes autores, os gestores avaliam seus programas e tendem por encerrar 
aqueles cuja efetividade não é relevante, em detrimento de outros que sejam apontados com melhores resultados. Acredita-se, que pela 
proposta do PROLER os envolvidos poderão vivenciar e aprender a trabalhar numa perspectiva interdisciplinar e numa prática reflexiva, 
voltada para flexibilização dos conteúdos, caracterizando a prática como resultado da interação: ação-reflexão-ação, característica 
primordial do professor reflexivo, que segundo Elliot “constitui um processo dialético de geração da prática a partir da teoria e da teoria a 
partir da prática”. A pesquisa em questão se inseri no âmbito da avaliação de Políticas Públicas e de acordo com MARQUES (2012) 
constitui uma questão pertinente aos pesquisadores “em educação continuaram a empreender esforços conceituais e metodológicos para 
a análises e proposições entorno da implementação de Políticas Públicas e/ou do financiamento de instituições” também nos remetendo à 
Belloni; Magalhães; Sousa, (2001). 
 
 
Palavras-chave: formação docente; proler; políticas públicas. 
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VIOLÊNCIA NA E A PARTIR DA ESCOLA: UM ESTUDO DA PERCEPÇÃO DE ALUNOS(AS) DO ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL 
 
SILVA, RAFAELL CARNEIRO E; MÁRQUES, FERNANDA TELLES 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Jornalismo 
 
 
A pesquisa foi realizada em uma escola municipal da cidade de Uberaba, MG, com o objetivo de conhecer e discutir a percepção de 
alunos(as) do ensino público fundamental sobre manifestações de violência entre pares bem como as relações de micropoderes 
desenvolvidas no ambiente escolar. Foram abordadas as tipificações de violência na e a partir da escola, bem como suas ocorrências 
obtidas através de registros realizados em campo. O aprofundamento da questão se faz importante para que se crie consciência sobre 
estes fenômenos a fim de oferecer alternativas para o processo pedagógico. Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa recorreu à 
observação direta e continuada do cotidiano escolar e registro em diário de campo. O espaço analisado foi constituído por uma turma do 
sexto ano, composta por 27 alunos matriculados. Os registros colhidos na instituição de ensino foram estudados e debatidos a luz do 
referencial teórico.  No tocante à violência entre pares, esse plano de trabalho identificou depredações a bens públicos ou privados 
(vandalismo), assim como a presença de mobbing e agressões verbais. A principal causa dessas ocorrências foi atribuída ao mau 
direcionamento das expectativas dos estudantes que acabam por externar suas insatisfações em objetos ou colegas de classe. Com 
relação à violência a partir da escola, foram analisados os micropoderes exercidos pela própria instituição com a finalidade de docilizar o 
indivíduo e não apenas puni-lo em caso de comportamento considerado como inadequado.  A pesquisa constatou a presença de violência 
simbólica, na qual os valores da cultura hegemônica  são impostos por meio de mecanismos institucionalizados que contribuem para a 
banalização da violência escolar. Por fim, propõe-se uma educação libertadora através da historicidade e da prática da alteridade, de 
modo que as desconstruções do cotidiano possam levar ao pensamento crítico com a finalidade de emancipar o indivíduo.  
 
Palavras-chave: violência; processos educativos; educação como cultura. 
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QUEM SÃO E O QUE PENSAM OS FORMADORES SOBRE A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA-EAD 
 
 
VINHAL, LUIZ PAULO ROCHA; RESENDE, MARILENE RIBEIRO 
  
Instituição:UNIUBE 
Curso:Psicologia 
 
 
Considerando que a formação de professores na modalidade EaD tem avançado vertiginosamente no Brasil, na última década, 
especialmente com a criação da Universidade Aberta do Brasil – UAB, o presente texto apresenta parte dos resultados de uma 
investigação cujo objetivo é analisar como o professor (conteudista, tutor, preceptor) percebe e promove a aprendizagem do aluno nos 
cursos de Licenciatura em Pedagogia, EaD, ofertados por IES da região do Triângulo Mineiro.Este trabalho se insere no estudo "A 
Aprendizagem e Curso de Formação de Professores na Modalidade a Distância".Com base nos pressupostos teórico-metodológicos e, 
considerando os objetivos desta pesquisa, optamos por uma abordagem qualitativa. Constituíram procedimentos metodológicos – a 
pesquisa teórico-bibliográfica, documental e de campo, utilizando questionário e entrevistas. Neste texto, são apresentados os resultados 
do questionário, cuja análise teve como base a apuração e a representação dos dados, usando o programa Microsoft Office Excel, 
abrangendo os seguintes aspectos: perfil, perfil profissional, utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, a percepção dos 
formadores sobre a aprendizagem do aluno, a atividade docente na EaD. Foram sujeitos do estudo 21 professores de duas IES, que 
autorizaram a realização do estudo, denominadas IES A e IES B, uma pública federal, ligada ao sistema UAB, e uma privada, uma das 
pioneiras na oferta de cursos nessa modalidade no estado de Minas Gerais. Observando os dados referentes à idade percebe-se que a 
maioria (76%) dos professores que atuam na EaD, nas IES pesquisadas, estão na faixa de 40 a 60 anos, portanto não são jovens. Com 
relação ao sexo, apenas 25% são homens, o que é comum ocorrer no curso de Pedagogia. É interessante observar que 42% dos sujeitos 
que estão exercendo atividades docentes na EaD também atuam na educação básica. A maioria, 71%, atua também no ensino presencial, 
sendo que 19% com carga horária superior a 20 horas semanais. A metade dos professores pesquisados é constituída por licenciados em 
Pedagogia e 41%, licenciados em outras áreas. Para levantar a percepção dos formadores sobre a aprendizagem dos alunos, no 
questionário, apresentamos 15 afirmações, utilizando uma escala Likert de 5 pontos (concordo totalmente, concordo, não concordo nem 
discordo, discordo e discordo totalmente). As afirmações que se referem ao papel do aluno na aprendizagem tiveram um alto grau de 
concordância. As afirmações que se referem ao curso e ao processo de formação também têm a maioria dos respondentes concordando 
com as proposições que traduzem concepções positivas.Assim, de modo geral pode-se afirmar que os respondentes apresentam 
concepções positivas em relação à aprendizagem dos alunos. As entrevistas, que serão realizadas, permitirão detalhar as razões das 
percepções constatadas. 
 
Palavras-chave: educação a  distância; formação de pedagogos; aprendizagem. 
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EXPRESSÕES ARTÍSTICAS EM UBERABA-MG: A ARTE DO CENTRO URBANO E SUA MEMÓRIA 
 
 
MOREIRA, MARIANA VALICENTE; DONOSO, VERÔNICA GARCÍA; MALUF, CARMEM SILVIA 
 
Instituição:UNIUBE 
Curso:Arquitetura e Urbanismo 
  
 
Propõe-se estudar a apropriação do Sistema de Espaços Livres do centro urbano de Uberaba através da arte pública e urbana, seja ela 
efêmera ou permanente, e sua relação com a sociedade e memória da cidade. Para isso, foca-se a análise em um trecho do centro 
histórico de Uberaba-MG, que se delimita da Praça Rui Barbosa, conhecida também como Praça da Matriz, até a Praça da Concha 
Acústica. 
Nesse caso, faz parte da discussão além do contexto histórico do trecho analisado e sua consequente vocação natural, conceitos de arte 
pública, apropriação dos sistemas de espaços livres pela população, aproveitamento do espaço urbano para a arte e as mudanças 
ocorridas nesse local acompanhando a sociedade. Para tal análise é preciso, além de grande aprofundamento teórico e bibliográfico, um 
contato direto com o local e usuários, através de entrevistas, visitas e registro de imagens. Isso tudo é necessário para que haja um 
contato mais real com o objeto de estudo, não gerando conclusões precipitadas. Para um pesquisa de paisagem, envolvendo a cidade e 
sociedade, é indispensável a proximidade com o foco estudado. Dessa forma, torna-se imprescindível os principais registros de arte 
pública contidos no trecho em questão, como é a relação, percepção e motivação da arte em cada caso, podendo assim perceber 
problemáticas e potenciais. É de suma importância também a aproximação dos grupos praticantes da arte urbana e dos demais 
participantes referentes a essa rede, através de entrevistas. Além disso, outra questão imprescindível é a ampliação teórica do tema, 
através de leituras e fichamentos de textos relacionados ao tema, acrescentando assim repertório para a discussão do tema. Os 
resultados encontrados são diversos, pela heterogeneidade do tema e pela multidisciplinaridade da discussão. Porém fica claro como se 
dá a apropriação das pessoas no Sistema de Espaços Livres através da arte, e na necessidade de apoio e suporte por parte do poder 
público para essas manifestações. A discussão e a conclusão estão associadas, não havendo uma única conclusão concreta. Ambas 
circundam os usos do SEL, focando principalmente nos de caráter público, diretamente associado ao descaso por parte do poder público e 
falta de incentivo para alterar esse cenário, gerando áreas de subutilização do espaço. É possível perceber inúmeras inversões do meio 
público para o privado, favorecendo o segundo em detrimento do primeiro. E a arte, que acompanha a sociedade desde seu início, usada 
anteriormente para comunicar algo, posteriormente para homenagear e muitas vezes também para impor e oprimir, ganha no cenário 
urbano atual um caráter mais participativo e social. A arte acompanha os pensamentos e necessidades sociopolíticas de sua época, 
retratando a insatisfação, medos e críticas de determinado período.  Apesar disso, a cidade contemporânea ainda é carente na arte para 
as pessoas, e até mesmo da arte das pessoas, mostrando a baixa apropriação do bem público pela sociedade.  
 
Palavras-chave: sistremas de espaços livres (sel); arte urbana; apropriação do espaço público. 
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LEITURAS E LEITORES UNIVERSITÁRIOS: APONTAMENTOS PARA UMA PESQUISA QUANTI-QUALITATIVA  
 
ARAUJO, LAIANE PEREIRA DE; BORTOLANZA, ANA MARIA ESTEVES 
 
Instituição:UNIUBE 
Curso: Pedagogia 
  
 
A pesquisa tem por objetivo descrever o perfil-leitor de universitários de uma licenciatura (pedagogia) e um bacharelado (direito), 
ingressantes em uma universidade privada no interior do estado de Minas Gerais. Esta pesquisa justifica-se tendo em vista os resultados 
das avaliações institucionais, como o Pisa, em que fica evidenciado a formação leitora precária na educação básica. O estudo foi realizado 
através de pesquisas bibliográficas sobre metodologia de pesquisa e referenciais teóricos, sobre instrumentos de pesquisa, levando-se em 
consideração os conceitos utilizados na pesquisa quanti-qualitativa. Foram lidos autores como Chartier, Bakhtin, Engels, Max, Vygotsky, 
Mészáros, entre outros, fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa educacional e da evolução da vida humana. Especificamente, 
as leituras evidenciaram que o ato de ler pode modificar gestos, hábitos e modo de agir, desde que os leitores estejam aptos, tenham 
competências e interesses para ampliar a sua visão de mundo e o conhecimento historicamente construído. Num primeiro momento, o 
estudo centrou-se em revisões bibliográficas e elaboração de tabelas, proporcionando assim a formação inicial de pesquisadora. No 
segundo momento, as leituras voltaram-se para procedimentos metodológicos e elaboração de sínteses de textos, artigos, livros 
relacionados ao tema da pesquisa, visando a formação dos leitores universitários. Tendo como objetivo mostrar o perfil-leitor universitário 
dos alunos ingressantes na universidade, para repensar a formação leitora na universidade, apresenta-se a seguir alguns dados. São 
apresentados apenas resultados parciais de 13 participantes da pesquisa, do curso de pedagogia. 69,23% raramente leem jornais, sendo 
que 30,77% leem semanalmente. 61,54% leem revistas e 38,46% raramente lee. Os textos literários são os preferidos, com 69,23%. Na 
escolha do suporte para a leitura, 61,54% leem em suportes impressos e 38,46% leem em suportes digitais. Em relação ao espaço 
privado de leitura, 41,18% leem no quarto e, igualmente 41,18% leem na sala. Declaram ler na biblioteca da universidade cerca de 50% 
dos sujeitos participantes. Quando solicitados a indicar o espaço público mais utilizado para ler, 40% indicaram a cantina da universidade. 
Quanto ao tempo para leitura, 53,85% afirmam ler nos fins de semana. 61,54% consideram que o professor é o agente motivador para 
suas leituras.  
 
Palavras-chave: leitura; leitores universitários; metodologia da pesquisa  
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ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS EM CIDADES MINEIRAS: A FORMA E USO DE PRAÇAS - ESTUDO DA PRAÇA DA LIBERDADE – 
BELO HORIZONTE 
 
OLIVEIRA JÚNIOR, JOÃO BATISTA DE, DONOSO, VERÔNICA GARCIA 
 
Instituição:UNIUBE 
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
  
 
O projeto estudado tem como foco a Praça da Liberdade em Belo Horizonte, contribuindo para compreensão e discussão sobre os 
sistemas de espaços livres públicos nas cidades mineiras, analisando a sua forma, cotidiano e a apropriação de seu espaço. Analisou-se 
detalhadamente as modificações ocorridas ao longo de seu surgimento até a atualidade, fazendo uma análise histórica do surgimento das 
primeiras praças na Grécia e Roma Antiga até atualidade, e verificou-se seu espaço representa alguma condição de vida cultural urbana e 
como é utilizado. Por fim, o estudo apurado sobre a Praça da Liberdade obteve como resultado a identificação desse espaço livre público 
permitindo uma melhor interpretação. A primeira etapa de pesquisa realizada no segundo semestre de 2012, se deu através de pesquisas 
bibliográficas. O estudo se iniciou com o surgimento das primeiras praças na Grécia e Roma, chegando ao Brasil e finalmente em Belo 
Horizonte com o foco na Praça da Liberdade. Um levantamento da situação atual, e referências históricas sobre a evolução da cidade e 
sua expansão territorial, garantiu dados relevantes aos diferentes usos em que o espaço da praça teve por grupos sociais em épocas 
distintas. Já na segunda etapa da pesquisa realizada no primeiro semestre de 2013 por meio da pesquisa de campo, pode se obter 
levantamentos essenciais para finalização da pesquisa. Com a coleta de dados qualitativos, uma análise densa sobre a praça promoveu 
uma maior compreensão do contexto da praça como espaço livre público e sua morfologia como espaço livre e componente da paisagem 
urbana de Belo Horizonte.  A primeira etapa foi realizada através de pesquisas bibliográficas e textos bases, concluindo assim a primeira 
parte da pesquisa. Já na segunda etapa através da pesquisa de campo, uma análise em uma escala mais próxima do objeto em estudo foi 
essencial para uma melhor compreensão da praça como espaço livre. Na primeira parte do trabalho, um levantamento histórico foi feito 
para uma melhor compreensão da Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Juntamente com os textos bases, que vão desde Projeto da 
Praça: Convívio e Exclusão no Espaço Público por Sun Alex, até A Praça Professor Augusto Motta em quatro tempos por Adréa Queiroz 
Rego. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) também foram coletados, mas só serão finalizados na segunda etapa 
da pesquisa. Já na segunda com um olhar mais próximo do objeto a ser estudado (Praça da Liberdade), e textos como Praça: território e 
sociabilidade; uma leitura sobre o processo de restauração da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte da autora Junia Marques Caldeira, 
pode se concluir a pesquisa obtendo uma maior compreensão do espaço livre e a morfologia de sua paisagem. As praças possuem um 
valor importantíssimo para a malha urbana. Trazem para o cotidiano de seus usurários questões como o convívio social, atuam 
diretamente no conforto ambiental das cidades, e também remetem questões subjetivas como questões psicológicas ambientais. Hoje, a 
Praça da Liberdade é um dos principais pontos de lazer urbano e turístico, servindo como ponto de encontro e ações culturais não só na 
praça como no seu entorno, fazendo parte do Circuito Cultural de Belo Horizonte promovendo um desenvolvimento e um planejamento na 
perspectiva de melhora da qualidade de vida de seus habitantes..  
 
Palavras-chave: espaços livres públicos; praça da liberdade Belo Horizonte; paisagem urbana 
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O ENSINO DA ARTE SEGUNDO OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
CUBA, JULIANA CÂNDIDA OLIVEIRA; CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BAR DE 
 
Instituição: UNIUBE 
Curso: Direito  
 
Esse trabalho refere-se a um projeto de iniciação científica em andamento, integrado ao Observatório da Educação "Interdisciplinaridade 
na educação básica: estudos por meio da arte e da cultura popular". Esse observatório visa contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino na educação básica com ações inovadoras. O projeto que norteia este texto tem por objetivo buscar nos "Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) do ensino fundamental", a menção à interdisciplinaridade, à arte e à cultura popular. Nas últimas décadas, a 
interdisciplinaridade vem sendo cada vez mais utilizada para se trabalhar na educação, em todos os níveis, pois ela trás um conhecimento 
circular, apresentando múltiplas maneiras de aprendizagem. Hoje, percebe-se que uma das maneiras mais importantes de se entrar em 
uma universidade é pelo Exame Nacional do Ensino Médio que traz um grande número de questões interdisciplinares, integrando, muitas 
vezes, o Português à Matemática, a Biologia à Geografia, a Física à História, entre outros. Esse tipo de avaliação expressa uma 
concepção de educação interdisciplinar que as políticas educacionais buscam difundir. A arte e a cultura popular também são questões 
que requerem um pouco mais de atenção, pois se percebe que tudo a nossa volta traz uma herança cultural e artística, só que muitas 
vezes não se atribui o devido valor, pois essa percepção sobre o que é arte e cultura não é muito estimulada e nem difundida como 
importante para a sociedade. Para a realização da pesquisa, foi inicialmente realizado um estudo sobre o conceito de interdisciplinaridade 
e sobre o processo de uma pesquisa documental. A leitura dos PCNs está sendo feita na integra e simultaneamente se faz o apontamento 
da menção à arte, à interdisciplinaridade e à cultura popular. O primeiro PCN escolhido é o "Arte". Para fundamentar a pesquisa recorre-se 
a Ivani Fazenda (1993, 2008) em suas obras sobre práticas interdisciplinares na escola. Posteriormente será realizada a análise das 
menções identificadas. Os resultados iniciais apresentam um aprendizado inicialmente sobre o que é interdisciplinaridade e o que são 
esses PCNs para o ensino fundamental. Pelo documento em análise, a Arte é obrigatória em todos os níveis da educação básica. Esta 
decisão justifica-se, entre outros aspectos, pelo fato de considerar que o aluno desenvolve sua sensibilidade e imaginação criadora tanto 
ao construir formas artísticas, quanto ao contemplar as criações nas diversas culturas. A primeira parte do documento tem por finalidade 
analisar e dar sugestões para o ensino e a aprendizagem de Arte no ensino fundamental. Na segunda parte, são apresentadas 
orientações didáticas sobre as artes visuais, a música, a dança e o teatro, segundo as especificidades de cada linguagem artística. Na 
escola, a Arte foi sempre considerada como atividade de recreação, adorno de material didático ou dos trabalhos escolares. No entanto, 
nos PCNs a arte é apresentada como conhecimento, e como tal implica um espaço próprio e uma interação com os conteúdos 
curriculares. Essa concepção de arte foi um dos grandes aprendizados nesta pesquisa. 
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Esta pesquisa tem por finalidade analisar a documentação das Câmaras Municipais de Uberabinha (Uberlândia, a partir de 1929) e Patos 
de Minas, mas especificamente as Atas do Legislativo, no que tange às discussões sobre a educação no período de 1888 a 1930. 
Realizamos um levantamento dos jornais de época dos dois municípios, separando todas as reportagens referente a educação no 
período. Na incursão nas Atas encontramos uma preocupação pela instrução pública, de tal forma que as 4 primeiras leis aprovadas pela 
primeira edilidade em 1892 (o município é de 1888), referem-se todas elas  a questão educacional, incluindo a Lei de Instrução e o 
Regulamento Escolar. Além destas determinações, em relação às aulas noturnas e à divisão do município em circunscrições literárias. No 
que se refere a metodologia estamos na primeira fase da pesquisa, onde estamos fazendo a identificação e seleção das fontes de 
investigação. O nosso ponto de partida, são as Atas das Câmaras Municipais de Uberabinha/Uberlândia e de Patos de Minas e de outras 
documentações oficiais, como a legislação de época e os jornais como já citamos anteriormente. Em um segundo momento, iremos definir 
as categorias de análise, os eixos temáticos que serão utilizados, para que se definam o que e o como dos trabalhos de pesquisa. 
Paralelamente ao trabalho de transcrição das Atas das Câmaras Municipais estamos desenvolvendo várias leituras das principais obras 
que tratam da História da Educação em âmbito nacional e estadual, para que se possa ter uma noção do movimento em sua totalidade e 
não apenas dos aspectos conjunturais contidos nas informações coletadas, tornando possível conjugar a interpretação dos fatos 
informados pelas diversas fontes trabalhadas, com os planos, programas, reformas, iniciativas, promovidos pelas esferas mais altas da 
política educacional mineira e brasileira. Nossa além de ser uma pesquisa bibliográfica é também uma pesquisa documental com o 
referencial na Bardin (2009). Desta forma, será possível conjugar a compreensão da História da Educação sem desvincular o regional e o 
nacional.  Como referencial teórico-metodológico, estamos trabalhando com Jorge Nagle (2002), José Murilo de Carvalho (2004), Marta 
Chagas de Carvalho (2001), Wenceslau Gonçalves Neto (2009) e Justino Magalhães entre e outros, todos esses autores trabalham com a 
educação na Primeira República. Como resultados preliminares já fizemos o levantamento da documentação a ser utilizada na pesquisa 
que é ampla e, ao que parece após incursões exploratórias, extremamente rica. Esses dados principais para análise, estão armazenados 
nos Arquivos Públicos de Uberlândia e Patos de Minas compõem-se de livros das atas da Câmara Municipal de Uberabinha/Uberlândia 
(perfazendo um total de 26 livros), e Patos de Minas com cerca de 23 livros, iniciando-se em 1891 e indo até 1930. Quanto aos jornais de 
época, temos mais de 250 artigos que versão sobre a educação dos dois municípios que estamos agora em um período de leitura e 
transcrição dos mesmos, para em um segundo momento começarmos a categorização das reportagens. 
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Legislativo, no que tange às discussões sobre a educação no período de 1888 a 1930. Na incursão nas Atas encontramos uma 
preocupação pela instrução pública, de tal forma que as 4 primeiras leis aprovadas pela primeira edilidade em 1892 (o município é de 
1888), referem-se todas elas  a questão educacional, incluindo a Lei de Instrução e o Regulamento Escolar.  Além destas determinações, 
em relação às aulas noturnas e à divisão do município em circunscrições literárias. Também identificamos o “plano de educação ” as 
respectivas cidade, fato este que pode caracterizar o município como um território pedagógico e não apenas uma instância política-
administrativa. Isto decorre em razão da presença de uma legislação descentralizadora da gestão do ensino e a extensão da 
responsabilidade para com a instrução primária nos seus limites, levando à regulamentação local dessa obrigação. No âmbito da crença 
no poder regenerador da educação e da difusão dos sistemas escolares, as elites locais fazem uso desse processo para a definição de 
uma identidade municipal e para a defesa de objetivos particulares. Esta concepção nos motivou a avançar o estudo da formação do 
sistema de instrução pública no Brasil para além da análise estadual, estendendo essa investigação aos municípios, no caso, tomando 
Uberabinha como referência. Em seguida, estas constatações nos levaram a pensar um projeto de História da Educação Comparada, 
buscando compreender o fenômeno da formação do município pedagógico em algumas cidades do estado de Minas Gerais. Estas 
constatações nos levaram a pensar um projeto de história da educação comparada, buscando compreender o fenômeno da formação do 
município pedagógico em algumas cidades do estado de Minas Gerais. Esta opção remeteu a uma reflexão sobre a importância e os 
cuidados para com a história comparada, bem como à discussão do processo de difusão dos sistemas escolares de ensino na segunda 
metade do séc. XIX e início do XX, avançando a análise para além das perspectivas nacional e estadual. Como resultados parciais, 
trabalhamos no limite temporal estabelecido foi, por um lado, 1888, com o início da República e, por outro, o ano de 1930, marcado pelo 
fim da chamada República Velha.  Deve-se chamar a atenção que essas datas são apenas referenciais, não se configurando qualquer tipo 
de camisa de força para as orientações da pesquisa, que podem se voltar tanto para períodos anteriores como posteriores. Neste 
momento, propõe-se a ampliação do universo de estudo, incluindo a cidade de Patos de Minas, trabalhamos até então com a cidade de 
Uberabinha. Tomamos como unidade de comparação estes municípios, por terem sua documentação organizada nos Arquivos Municipais 
e por contarem com instituições de ensino superior. 
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A ARTE COMO PROCEDIMENTO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO  
 
INÁCIO, GUILHERME AUGUSTO ROSA; BERNARDES, SUELI TERESINHA DE ABREU;  
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Arquitetura 
 
Este texto relata uma pesquisa sobre o uso da arte como metodologia em investigações relatadas no Grupo de Tralho Educação e Arte, 
nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, período 2007-2012. Buscou-se 
identificar e analisar metodologias que utilizaram a própria arte nas pesquisas, assim como o referencial teórico utilizado, desde o início do 
GT, quando se constituía como grupo de estudos. A obra “O poético e o imaginário nas ciências sociais” (2005), organizada por José de 
Souza Martins et al, foi o aporte escolhido.Inicialmente foi realizado um levantamento de todos os trabalhos completos apresentados 
nesse GT, desde a sua criação como Grupo de Estudos. Após a leitura dos textos, em sua íntegra, foram identificados os relatos que 
descreviam uma metodologia em que a própria arte foi utilizada para investigar as relações educação e arte. Para analisá-los, foi criado 
um instrumento sob a forma de uma Ficha de Análise, onde se inseriam os dados de identificação do trabalho, os procedimentos e o 
referencial teórico, os quais foram, posteriormente tabulados. Identificou-se que, dos 106 trabalhos apresentados, a arte está presente 
como procedimento em 43. A linguagem artística foi utilizada para buscar respostas às indagações de pesquisa, sobretudo, sob a forma 
de fotografia, música, pintura, literatura e poesia, fato predominante nos anos de 2010 e 2011. Para fundamentar essa peculiar 
metodologia, os pesquisadores dialogaram, sobretudo com: Gilles Deleuze, que aparece 3 vezes por “Foucault”, 2 vezes por “Francis 
Bacon - Lógica da Sensação” e 1 vez por “Diferença e Repetição”, “O ato de criação”, “Diálogos”, “O que é a filosofia?”, “A imagem-
tempo”, “Crítica e clínica”, “Lógica do sentido”, “Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia”. Michel Foucault, que aparece 2 vezes por “A 
hermenêutica do sujeito” e 1 vez por “A ética do cuidado de si como prática da liberdade. Ditos e escritos V: ética, sexualidade, política”, 
“História da sexualidade 3: o cuidado de si”, “Uma estética da existência. Ditos e escritos V: ética, sexualidade, política”, “O dossier: 
últimas entrevistas”, “Tecnologías del yo. Y otros textos afines”, “Arqueologia do saber”, “Vigiar e Punir: nascimento da prisão”, História da 
sexualidade”, “O sujeito e o poder. In: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault. Uma trajetória filosófica”, “A ordem do 
discurso”, “As Damas de Companhia. In: Estética, literatura e pintura, música e cinema. Ditos e Escritos III” e “Segurança, território e 
população”. Gaston Bachelard, que aparece 3 vezes por “A Poética do devaneio” e 2 vezes por “A água e os sonhos: ensaio sobre a 
imaginação da matéria”, “A poética do espaço” e “A Terra e os devaneios da vontade”. Carl Gustav Jung, que aparece 2 vezes por 
“Mysteriumconiunctionis”, “O espírito na arte e na ciência” e “Tipos psicológicos” e 1 vez por “Aion – estudos sobre o simbolismo do Si – 
mesmo”, “O Desenvolvimento da Personalidade”, “O Eu e o Inconsciente”, “A dinâmica do inconsciente” e “Comentário Europeu de C. G. 
Jung. In: JUNG, C. G. & WILHELM, Richard. O segredo da flor de ouro”. Os trabalhos são resultados de pesquisas que expressam a 
busca do aprimoramento dos modos de investigação em questões marcadas por diferentes formas de representação da vida escolar e não 
escolar. A linguagem artística serve de ponte de compreensão dessa fronteira difusa que se insere entre a realidade e o imaginário. 
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Curso: Medicina 
 
Esta pesquisa tem por finalidadeanalisar a documentação das Câmaras Municipais de Uberabinha (Uberlândia, a partir de 1929) e Patos 
de Minas, mas especificamente as Atas do Legislativo, no que tange às discussões sobre a educação no período de 1888 a 1930. 
Realizamos um levantamento dos jornais de época dos dois municípios, separando todas as reportagens referente a educação no 
período. Na incursão nas Atas encontramos uma preocupação pela instrução pública, de tal forma que as 4 primeiras leis aprovadas pela 
primeira edilidade em 1892 (o município é de 1888), referem-se todas elas  a questão educacional, incluindo a Lei de Instrução e o 
Regulamento Escolar. Além destas determinações, em relação às aulas noturnas e à divisão do município em circunscrições literárias. No 
que se refere a metodologia estamos na primeira fase da pesquisa, onde estamos fazendo a identificação e seleção das fontes de 
investigação. O nosso ponto de partida, são as Atas das Câmaras Municipais de Uberabinha/Uberlândia e de Patos de Minas e de outras 
documentações oficiais, como a legislação de época e os jornais como já citamos anteriormente. Em um segundo momento, iremos definir 
as categorias de análise, os eixos temáticos que serão utilizados, para que se definam o que e o como dos trabalhos de pesquisa. 
Paralelamente ao trabalho de transcrição das Atas das Câmaras Municipais estamos desenvolvendo várias leituras das principais obras 
que tratam da História da Educação em âmbito nacional e estadual, para que se possa ter uma noção do movimento em sua totalidade e 
não apenas dos aspectos conjunturais contidos nas informações coletadas, tornando possível conjugar a interpretação dos fatos 
informados pelas diversas fontes trabalhadas, com os planos, programas, reformas, iniciativas, promovidos pelas esferas mais altas da 
política educacional mineira e brasileira. Nossa além de ser uma pesquisa bibliográfica é também uma pesquisa documental com o 
referencial na Bardin (2009). Desta forma, será possível conjugar a compreensão da História da Educação sem desvincular o regional e o 
nacional.  Como referencial teórico-metodológico, estamos trabalhando com Jorge Nagle (2002), José Murilo de Carvalho (2004), Marta 
Chagas de Carvalho (2001), Wenceslau Gonçalves Neto (2009) e Justino Magalhães entre e outros, todos esses autores trabalham com a 
educação na Primeira República. Como resultados preliminares já fizemos o levantamento da documentação a ser utilizada na pesquisa 
que é ampla e, ao que parece após incursões exploratórias, extremamente rica. Esses dados principais para análise, estão armazenados 
nos Arquivos Públicos de Uberlândia e Patos de Minas compõem-se de livros das atas da Câmara Municipal de Uberabinha/Uberlândia 
(perfazendo um total de 26 livros), e Patos de Minas com cerca de 23 livros, iniciando-se em 1891 e indo até 1930. Quanto aos jornais de 
época, temos mais de 250 artigos que versão sobre a educação dos dois municípios que estamos agora em um período de leitura e 
transcrição dos mesmos, para em um segundo momento começarmos a categorização das reportagens. 
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Curso: Engenharia Civil 
 
O projeto “O município e a educação no Brasil: Minas Gerais no início da República (1889-1906)”, analisa o processo de organização do 
ensino público em alguns municípios no Estado de Minas Gerais nos primeiros anos do período republicano, como Mariana, Ouro Preto, 
Paracatu, Uberaba, Uberlândia, Araxá. Busca-se trabalhar com documentação variada como atas das Câmaras Municipais, 
correspondências, projetos de leis, legislação, contratos, jornais, pareceres, atas eleitorais, etc fazendo um recorte dos anos de 1889 a 
1906. A transcrição dos documentos manuscritos deve ser cercada de cuidados, atentando para a ortografia, para a escrita do final do 
século XIX início do século XX, etc. Durante esse processo a bolsista deve aprender a lidar com o documento, original ou digitalizado, que 
nem sempre se encontra em boas condições, podendo estar deteriorado pelo tempo ou apresentando grafia sem boa legibilidade. Às 
vezes faltam partes do documento, em outras existem anotações complementares, despachos em correspondências, etc e o pesquisador 
precisa levar tudo em conta ao promover a transcrição e a análise da documentação. O presente trabalho restringe-se à documentação da 
cidade de Uberaba, localizada no Arquivo Público de Uberaba. Os documentos foram fotografados e essas imagens têm servido de base 
para a transcrição dos mesmos, após análise de conteúdo e verificação de interesse direto para a pesquisa, com temáticas ligadas às 
questões da organização da instrução pública. São tomadas como referência categorias descritas no projeto, tais como descentralização 
do ensino, gratuidade, universalidade, obrigatoriedade, papel do Estado, laicidade, liberdade de ensino, financiamento da educação, etc. 
Utiliza-se como referencial teórico o materialismo dialético, buscando uma análise crítica da organização da instrução pública, 
caracterizando-se, em termos metodológicos, como uma pesquisa documental. Apesar do início recente do trabalho com o a 
documentação de Uberaba (que se realiza na leitura e transcrição), diversas reflexões são suscitadas, permitindo que coloquemos várias 
interrogações sobre a história da educação, muitas vezes procurando extrair das fontes aquilo que se encontra “entre linhas. De uma 
forma geral temos encontrado debates em torno da abertura de escolas primárias, sobre a contratação de professores, sobre as condições 
de funcionamento das escolas, da responsabilidade do poder público pela educação, da dificuldade de permanência dos alunos nas 
escolas, da importância de se discutir os princípios republicanos na sala de aula, etc. O trabalho com o a documentação de Uberaba 
permite a reflexão sobre o conteúdo do acervo e abre espaço para que coloquemos diversas interrogações sobre a história da educação 
da cidade no início da República e busquemos respostas para as mesmas. 
 
 
Palavras-chave: instrução pública; Minas Gerais na república; município de Uberaba. 
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AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS EM EMPRESA FLORESTAL DO MUNICÍPIO DE NOVA PONTE – MG 
 

COSTA, ELIZ REGINA MARQUES; VELASCO, NELSON DINIZ 

 

Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

A questão ambiental tem sido foco de discussão entre as sociedades, pois são visíveis os vários problemas sobre o meio ambiente. E nota-
se que um dos aspectos de maior importância é a questão da gestão dos resíduos sólidos, sejam eles urbanos ou industriais. E esta 
temática tem levado as empresas dos diferentes setores produtivos a se mobilizarem para a elaboração de programas de gestão dos 
resíduos gerados em todas as etapas de produção da empresa, adequação às exigências dos órgãos ambientais reguladores e alinhamento 
com a política nacional de resíduos sólidos. O objetivo da pesquisa foi avaliar a gestão de resíduos de uma empresa de reflorestamento com 
área total 21.020 hectares de área produtiva e 8.808 hectares de área ambiental. Essa pesquisa consistiu na coleta de dados no campo do 
empreendimento de reflorestamento, no diagnóstico quantitativo e qualitativo dos resíduos gerados na empresa, na avaliação da destinação 
dos diferentes resíduos e da adequação das ações da empresa com as diretrizes ambientais descritas nas legislações. Os dados coletados 
mostram que quantidade significativa dos resíduos do empreendimento são classificados como perigosos, segundo NBR 10.004/2004, como 
óleo lubrificante contaminado (1260 L/mês) e embalagens de defensivos agrícolas. Os resíduos perigosos gerados nas oficinas de 
caminhões e máquinas são acondicionados e recolhidos por empresas especializadas e licenciadas para reciclagem por refino; enquanto os 
vasilhames de óleo são armazenados temporariamente e posteriormente coletados e destinados por empresas de reciclagem, e a água 
contaminada com óleo ou diesel é destinada para a unidade de tratamento para separação do óleo; de acordo com o disposto na resolução 
Conama 362/2005 sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. As embalagens de defensivos 
agrícolas, resíduos perigosos gerados nas unidades florestais, sofrem processo de tríplice lavagem e armazenamento temporário no 
empreendimento, antes de serem devolvidas para empresas de reciclagem licenciadas, de acordo com a logística reversa descrita na 
política nacional de resíduos sólidos. Os locais de armazenamento temporários são cobertos e com solo impermeabilizado. Os resíduos não 
perigosos gerados no empreendimento, como os 6.000 sacos de rafia por mês, dos fertilizantes, são coletados por empresa especializada 
para reciclagem. A gestão dos resíduos no empreendimento de reflorestamento é adequada, pois segue as legislações ambientais, no 
entanto a empresa deve se adequar a norma Conama 313/2002 que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos industriais e 
aplicação dos códigos adequados para os resíduos armazenados temporariamente. 
 
Palavras-chave: gestão de resíduos; reflorestamento; sustentabilidade. 
 

 
2T 

 
ANÁLISE, DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA APLICADO A HIDRÁULICA 
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E; OLIVEIRA, LUCIENE CHAGAS DE 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:   ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 
 
O presente trabalho tem por objetivo explorar os conceitos e cálculos de Engenharia, especificamente na área de Hidráulica da Engenharia 
Civil e desenvolver um software que possibilite solucionar os cálculos teóricos e empíricos aplicados a soluções com ênfase na 
Hidrodinâmica aplicados ao escoamento em tubulações, onde se observa a necessidade de resolução periódica de sistemas de equações 
de grande complexidade. Neste sentido, neste trabalho foi desenvolvido um software Web que proporcionará a estudantes e profissionais da 
área, um novo recurso que permita a resolução dos cálculos algébricos que porventura surjam no dimensionamento de sistemas 
hidráulicos.Foi criado um programa na plataforma Matlab para realização dos cálculos e foram criadas duas versões do software: uma 
utilizando a linguagem de programação Java e tecnologias para Internet, e a outra utilizando a plataforma de desenvolvimento Microsoft 
Visual Basic e ASP.NET. Para o desenvolvimento do software, denominado EngIntel (Engenharia Inteligente), foi utilizada a ferramenta de 
desenvolvimento Microsoft Visual Studio .NET 2010 e desenvolvido na linguagem VB.NET, que conecta ao banco de dados SQL Server 
2005. O sistema Web foi desenvolvimento utilizando as linguagens HTML, JavaScript e ASP.NET. Para o desenvolvimento da versão do 
software em Java foram utilizadas tecnologias Java para Web: HTML, CSS, JavaScript, Servlet, JSP e o framework Hibernate para a 
persistência no banco de dados. Diversos cálculos na de Hidráulica foram realizados, tais como a fórmula de Colebrook-White. A relação de 
regimes referentes ao número de Reynolds pode ser calculada através do software. Outro cálculo  importante da Hidráulica possível no 
software são o de regime de escoamento.O cálculo da equação de Colebrook-White de não é direto, então foi utilizado um algoritmo que faz 
várias tentativas até atingir o erro mínimo. Isso é feito através da análise numérica pelo método de Newton-Raphson, sendo considerado o 
melhor método para encontrar sucessivas melhores aproximações de raízes de uma função real. 
Soluções de software para realização de cálculos matemáticos e da Engenharia são muito importante para profissionais e estudantes da 
área. Após o término do desenvolvimento das aplicações, serão realizados testes e experimentos mais aprofundados pelos usuários, e 
posteriormente, realizado uma comparação destas aplicações. A partir das análises e estudos dessas fórmulas, nota-se grande potencial 
para avanço no campo da hidráulica em relação às perdas de carga e pretendemos aprimorar o sistema a fim de proporcionar cálculos mais 
fáceis e confiáveis para os diversos tipos de usuários. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento de software; engenharia civil; hidráulica. 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE REALIDADE AUMENTADA UTILIZANDO INTERAÇÃO NATURAL POR MEIO DE 
RECONHECIMENTO DE GESTOS APLICADA NAS ÁREAS DE VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E MARKETING 
 
 
SILVA, LUIZ OTÁVIO TEIXEIRA DA, FERNANDES, FLÁVIA GONÇALVES; AMARAL, ARTHUR 
DOURADO, OLIVEIRA, LUCIENE CHAGAS DE 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO  
 
A Realidade Aumentada é uma área que, desperta cada vez mais interesses e pesquisas para utilitários e ferramentas a serem empregados 
nas mais variadas atividades do nosso cotidiano, da medicina aos aparatos militares, da educação ao entretenimento, da publicidade ao 
comércio, entre outras. É possível encontrar hoje em dia exemplos variados de tais aplicações, e a publicidade vem descobrindo a 
Realidade Aumentada como uma promissora ferramenta para a divulgação e o comércio de produtos e marcas. A aplicação provê um 
entretenimento do público voltado para área de estética e salão de beleza, apresentando diversas opções visuais, tais como, o usuário pode 
verificar seu novo visual antes mesmo de mudar. A aplicação aborda também opções como maquiagens, cortes de cabelo e entre outras. O 
projeto utiliza o kinect sensor, que é um dispositivo de captura de imagem capaz também de identificar gestos e reconhecer uma pessoa 
através do reconhecimento facial. A aplicação que foi desenvolvida neste trabalho tem como objetivo, atrair o público da área de estética e 
salões de beleza, para visualizar sua modificação antes mesmo de fazer o processo na prática, com isso surgirá mais possibilidades de 
mudança e, consequentemente gerar um conforto melhor para quem estiver utilizando.Para o desenvolvimento do sistema deste trabalho 
utilizou-se o Visual Studio, um software da Microsoft Corporate apropriado para desenvolver aplicações com Kinect de Realidade 
Aumentada, que faz o reconhecimento dos gestos e por meio desses movimentos usa-se de técnicas de Visão Computacional para o 
reconhecimento de padrões e inserção dos objetos virtuais no ambiente real.O reconhecimento de gestos é uma aplicação da área de visão 
computacional na qual se utiliza um conjunto de técnicas de processamento de imagens e de análise de séries temporais para fazer com 
que o computador "entenda" um gesto capturado por uma webcam. O software funciona da seguinte forma: o usuário fica na frente do 
Kinect, que reconhecer sua face, assim podendo experimentar cortes de cabelo, tinturas e mechas nos cabelos, como é feito no exemplo do 
provador de roupas. Após o reconhecimento, a pessoa pode selecionar estilos e cores de cabelos diversos, obtendo como resultado a 
visualização de como ficará este novo visual em si própria. Em virtude do que foi mencionado, verifica-se que a tecnologia está sendo cada 
vez mais inserida no cotidiano das pessoas e, concomitantemente, esta a população em geral. Logo, é necessário fazer uso das tecnologias 
existentes para facilitar e trazer mais comodidade à vida humana, além de promover entretenimento e bem-estar social. Além disso, a 
utilização de tecnologias no comércio é um diferencial de suma importância para se sobressair no mercado e propiciar negócios rentáveis. 
Desse modo, a Realidade Aumentada e o reconhecimento gestual por meio do dispositivo Kinect são ferramentas que auxiliam nessas 
perspectivas. 
 
Palavras-chave: realidade aumentada; reconhecimento facial; kinect. 
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PRODUÇÃO E ESTUDO COMPARATIVO DOS ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS DOS BIODIESEIS DE SOJA E DO SEBO BOVINO 
 
CUSTODIO, ROBERTA MARTINS GOMES; DUARTE, NAREL MONTEIRO ; FERREIRA, DEUSMAQUE CARNEIRO. 
 
Instituição: UNIUBE 
Curso: Engenharia Química 
 
Biocombustíveis são combustíveis produzidos a partir da matéria orgânica, ou seja, fontes renováveis, as quais podem se combinar em um 
ritmo maior que a sua utilização sem restrições ou qualquer risco de esgotamento. No Brasil, o biodiesel vem se desenvolvendo 
rapidamente, o que vem trazendo benefícios sociais, econômicos e ambientais ao país. O óleo de soja é a principal matéria-prima para a 
produção desse biocombustível. Mas a soja não é a opção mais atrativa para produção de biodiesel, no que diz respeito ao custo de 
produção do seu óleo, quando comparada à outras oleaginosas. Diante disso, podem ser evidenciadas várias pesquisas correspondentes à 
produção de biodiesel de misturas binárias, como sebo bovino e soja. Seguindo metodologias já realizadas e verificadas através de 
pesquisas, definiu-se os fatores mais influentes na reação de transesterificação do óleo vegetal e animal. Esses fatores foram: tempo da 
reação, massa de catalisador, volume de álcool etílico e temperatura. Por se tratar de mistura binária, também foi definido como fator, a 
proporção de óleo sebo/soja. Utilizando um software de estatística, valores máximos e mínimos, foram atribuídos aos fatores, o que resultou 
em 32 experimentos a serem realizados. Seguindo os valores fornecidos pelo programa, realizou-se os ensaios de produção de biodiesel 
pelo método de transesterificação etílica, que ocorreu em um sistema hermeticamente fechado e sob constante aquecimento, em que 
adiconou-se a mistura de óleo (soja e sebo), e o catalisador (KOH) junto ao álcool etílico.  Análises como massa específica, viscosidade 
cinemática, temperatura de congelamento e índice de acidez foram realizadas com o biodiesel de mistura binária, e comparadas a dados de 
biodiesel puro de sebo e soja. A análise dos dados utilizando softwares de estatística possibilita ao pesquisador a descoberta dos efeitos e 
da intensidade das interações entre cada fator. Os resultados dessas interações foram verificados através de gráficos efeito e gráfico de 
Pareto. Analisando os gráficos, percebeu-se que dentre os cinco parâmetros adotados no trabalho, a variação no volume de álcool foi o que 
mais influenciou o resultado final do biodiesel, correspondente ao rendimento. Por outro lado, a proporção do óleo de soja se mostrou um 
parâmetro de pequena influência, mas que mesmo assim demonstrou que proporções de 20% de soja levam a maiores rendimentos. Com 
relação às análises químicas todos os valores observados como, massa específica, viscosidade cinemática, temperatura de congelamento e 
índice de acidez, apresentaram-se dentro dos padrões permitidos pela ANP. Os resultados alcançados mostram-se satisfatórios, já que o 
objetivo está em aumentar a proporção de sebo bovino utilizado como matéria prima para produção de biodiesel. Com relação às análises 
químicas todos os valores observados apresentaram-se dentro dos padrões permitidos pela agência reguladora de biocombustíveis (ANP).  
 
Palavras-chave: biodiesel; sebo bovino; otimização. 
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EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE PINHÃO-MANSO E PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO DE PINHÃO-MANSO E DO SEBO 
BOVINO ATRAVÉS DO PROCESSO DE TRANSESTERFICAÇÃO ETÍLICA EM CATÁLISE ALCALINA. 
 
DUARTE, NAREL MONTEIRO; CUSTÓDIO, ROBERTA MARTINS GOMES; BEGNINI, MAURO LUÍZ. 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia Química  
 
O estudo e a produção de biodiesel trás vantagens econômicas e benefícios ambientais, se tornando também um instrumento de geração de 
renda no meio rural, com um grande impacto significativo sobre a agricultura familiar. Com essa intensificação por buscas de energias 
renováveis, pelo elevado preço do petróleo, e com a preocupação das fontes climáticas, motiva a cada dia a pesquisa por oleaginosas que 
possam ser utilizadas tornando o seu meio de produção o mais viável possível.Foram utilizados pra o processo de transesterificação: Óleo 
de Pinhão-manso, Sebo bovino, Álcool Etílico, catalisador KOH, condensador de refluxo, chapa de aquecimento, termômetros, entre outros. 
Já pra as análises foram utilizados: As melhores mistura binárias, picnômetro, viscosímetro de Ostwald, bureta, entre outros.Os resultados 
mostraram um processo de misturas binárias, em que a adição do óleo de pinhão ao sebo bovino melhorou as propriedades físico-químicas 
do produto obtido, biodiesel. Os aspectos de densidade, viscosidade e índice de acidez se mostraram de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo.Foram obtidos bons resultados, que serão melhor analisados procurando melhora-los, para 
que a mistura binária de sebo/pinhão-manso seja introduzida na matriz energética de nosso país. Assim através dessa pesquisa o que se 
tornaria um lixo e “praga” poderá trazer muita fonte de renda para pequenos produtores do país. 
 
Palavras-chave: biodiesel; misturas binárias; pinhão-manso.  
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MICRO-ONDAS NA ATIVAÇÃO DE CARVÃO DE BIOMASSA 
 
FARIA, ANA PAULA DE FREITAS; SILVA, CAMILA CRISTINA DA; MIRANDA, ISADORA DA SILVA LINO; BUCEK, ELIZABETH UBER; 
VELASCO, NELSON DINIZ. 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia Ambiental 
 
O carvão vegetal é matéria prima renovável para a indústria siderúrgica, de componentes eletrônicos e com fonte de energia para fornos 
domésticos. No Brasil há produção de carvão vegetal por pirólise de madeira em pequenos fornos de alvenaria por um processo no qual 
mais de 35 % (m/m) dos efluentes são poluentes, e com impacto social negativo em algumas regiões do país devido ao emprego de mão de 
obra em condições inadequadas. Por outro lado, esse processo é lento e consome parte da madeira enfornada. O carvão ativo tem larga 
aplicação em processos de adsorção no tratamento de efluentes industriais e para a purificação de água. A empresa Ondatec desenvolveu 
fornos de micro-ondas para a pirólise de biomassa vegetal em carvão, de forma contínua ou em batelada, em processo sustentável. 
Visamos com o trabalho a ativação de carvão vegetal um desses fornos micro-ondas e por processos térmicos convencionais. Os resíduos 
coco de babaçu e coco da Bahia foram submetidos ao processo de pirólise em um forno de micro-ondas em batelada. O carvão vegetal 
resultante foi caracterizado quanto ao teor de carbono fixo segundo norma NBR 8112/1986. Amostras desses carvão foram pesadas em 
cadinho de porcelana e tampados. Para a ativação do carvão vegetal, os cadinhos de porcelana foram colocados em forno de micro-ondas 
doméstico por tempo inferior a 30 min sob potência total de radiação na frequência de 2450 MHz; ou em estufa até 700°C por período de 6 
horas. As amostras de carvão ativo obtidas foram caracterizadas para determinar o índice de iodo, segundo procedimento validado da 
norma ASTM D4607-94. Para comparação, determinou-se o índice de iodo de carvão ativo comercial.Os resultados mostram que todas as 
amostras de carvão vegetal obtidas do processo de pirólise em batelada no forno de micro-ondas da Ondatec são caracterizadas por teor de 
carbono fixo superior a 70%. O carvão ativo de coco da Bahia foi caracterizado com índice de iodo de 280 mg/g, enquanto o carvão vegetal 
de coco de babaçu caracterizou-se por índice de iodo de 300 mg/g, ou seja de 300 mg de iodo adsorvido por grama de carvão. A amostra de 
carvão de babaçu ativada em forno de micro-ondas por 10 min caracteriza-se por teor de carbono fixo de 98,5% e índice de iodo de 340 
mg/g.Os resultados mostram que a pirólise de biomassa coco da Bahia e coco de babaçu em forno de micro-ondas pode ser realizada em 
tempo inferior a 60 min e o carvão vegetal resultante com teor de carbono fixo superior aos obtidos nos fornos de alvenaria. A ativação 
térmica do carvão a 700°C resulta em carvão ativo com índice de iodo superior para a biomassa babaçu, no entanto esse processo 
demanda elevado consumo de energia devido a temperatura superior a 700°C e longo tempo de ativação. O carvão ativo resultante da 
ativação da carvão de babaçu por micro-ondas demonstrou ser um processo eficiente com base no índice de iodo, mas que deve ser 
melhorado pois o carvão ativo comercial possui índice de iodo de 540 mg/g.. 
 
 
Palavras-chave: micro-ondas; carvão ativo; resíduo de biomassa. 
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PLANEJAMENTO URBANO E CÓDIGO DE POSTURA NA UBERLÂNDIA DOS ANOS DE 1950: ORDENAMENTO DO ESPAÇO E 
CONTROLE SOCIAL 
 
LEITE, PRISCILA RODRIGUES, OLIVEIRA, JÚLIO CÉSAR DE 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: DIREITO 
 
Devido à construção de Brasília e a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek (JK), grandes investimentos federais foram 
aplicados em Uberlândia na década de 1950. Nesse contexto, a cidade tornou-se uma referência para o entrecruzamento de estradas 
ligando Sul, Norte, Nordeste com o Centro-Oeste do país. O desenvolvimento econômico de Uberlândia, ampliado na década seguinte com 
a política de ocupação dos cerrados, trouxe consigo vários indivíduos que para ela se deslocavam em busca de negócios, entretenimento e 
trabalho. Temendo que o progresso ampliasse os “vícios” e a “imoralidade” na sociedade, as elites locais empreenderam diversas tentativas 
de normatizar o espaço urbano e a sociedade uberlandense. Em 1954, foi realizado o planejamento urbano de Uberlândia pelo engenheiro 
Otávio Roscoe  que, em consonância com os planejamentos urbanos concebidos naquela época, tinha como premissas básicas a beleza, a 
limpeza e a ordem pública. Outra medida de cunho saneador adotada foi a elaboração do Código de Postura Municipal de 1950, 
fundamentado no Código Penal Brasileiro de 1940, gestado pela Câmara Municipal de Uberlândia. Nele estavam regulamentadas as regras 
atinentes aos novos padrões de decoro urbano que objetivavam civilizar os moradores e atenuar os conflitos sociais.Buscando apreender 
como o crescimento urbano da cidade, ocorrido na década recortada pelo trabalho investigativo, gerou um modelo de urbanização que 
visava normatizar comportamentos concebidos como “perigosos” à ordem pública, a pesquisa utiliza-se das seguintes fontes textuais: 
jornais, revistas, atas da Câmara Municipal de Uberlândia, o projeto de planejamento urbano de 1954 e os códigos de postura de 1903, 
1912, 1950 e 1967.O trabalho com as fontes empregadas, parte do princípio que elas não devem ser utilizadas meramente para ilustrar uma 
determinada realidade e/ou tão somente para corroborar uma hipótese. O seu emprego tem como preceito a necessidade de problematizá-
las, de buscar as intenções que lhe são subentendidas, enfim, de apreender o universo que elas representam.A partir do diálogo 
estabelecido com os documentos pesquisados, percebe-se que os integrantes das classes hegemônicas sempre são nomeados com 
intimidade pela imprensa local numa alusão, clara e transparente, de sua vinculação com centros do poder. Também é instigante observar 
que a expressão “sociedade uberlandense” utilizada pelos jornais exclui e/ou retrata as classes subalternas a partir de algumas 
características reveladoras da sua condição social, tais como: cor, vícios, passagens pela polícia, entre outras.Em interlocução com diversas 
áreas do conhecimento e utilizando-se de diferentes fontes textuais a pesquisa apreende, parcialmente, que uma das estratégias utilizadas 
pelas elites uberlandenses para realizar o planejamento urbano de 1954 e normatizar a sociedade era tornar “invisíveis” os segmentos 
populares ou apresentá-los como entraves a modernização da cidade.  
 
Palavras-chave: urbanização; controle; cidade. 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DO DIREITO (IBHD) E PESQUISA JURÍDICA NO BRASIL: PROBLEMAS, DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 
 
ROCHA, JOÉLIA ALVES DA, OLIVEIRA, JULIO CESAR DE 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: DIREITO 
 
Analisando-se as dissertações e teses dos cursos de Pós-Graduação em Direito recomendados pela CAPES, percebe-se que elas 
encontram-se atreladas a um paradigma historiográfico tradicional. Associadas a uma concepção de tempo linear em que os institutos 
jurídicos sucedem-se mecanicamente, independente do tempo histórico a que estão submetidos, essas pesquisas privilegiam em suas 
abordagens os “grandes” fatos e nomes do universo jurídico. Em sentido contrário a essas interpretações conservadoras, observa-se o 
surgimento de uma corrente historiográfica comprometida com a construção de uma hermenêutica crítica e interdisciplinar no estudo 
histórico das ideias e das instituições do Direito.Nesse contexto, destacam-se as atividades realizadas pelo Instituto Brasileiro de História do 
Direito (IBHD) que, desde a sua fundação ocorrida em 2002, procura refletir sobre as múltiplas relações epistemológicas existentes entre 
Direito, História e pesquisa jurídica no Brasil. Não obstante as contribuições do IBHD em prol de um saber crítico no âmbito da cultura 
jurídica, nota-se que nenhum trabalho investigativo ousou focalizar sua trajetória, tampouco, problematizar seus referenciais teóricos e 
metodológicos. Buscando preencher essa lacuna o projeto tem como desafio apreender as diversas leituras da História do Direito realizadas 
pelos membros do IBHD; bem como refletir como elas são interpretadas, incorporadas e criticadas no âmbito acadêmico.Para atingir os 
objetivos delimitados pela pesquisa são utilizadas fontes textuais e orais. No trabalho com os documentos escritos, tem se como premissa a 
necessidade de sempre problematizá-los, ou seja, de não transformá-los em templos onde o passado estaria supostamente sacralizado. No 
que tange às fontes orais, leva-se em consideração a pluralidade das versões sobre o passado que elas possam oferecer, assim como a 
diversidade de sentidos subjacente ao conteúdo do ato de rememorar.A partir do diálogo estabelecido com as reflexões realizadas pelos 
membros do IBHD, percebe-se que ela se opõe as abordagens historiográficas de cunho tradicional, dentre outros motivos, por não 
problematizarem seus documentos e por desconsiderarem outros, tais como: registros cartoriais de nascimentos, casamentos, óbitos, 
diários, iconografia, arquitetura, dados arqueológicos e testemunhos orais. 
Essa postura culmina, segundo a bibliografia até então consultada, por legitimar o Estado moderno e seus direitos, apresentando-os como 
neutros, racionais e culturalmente superiores a qualquer outra experiência histórica e social de solução de conflitos.Distante dos preceitos 
positivistas, segundo os quais a “verdade” encontra-se nos registros escritos emanados do governo e preservados em arquivos, observa-se 
que as reflexões realizadas pelos membros do Instituto Brasileiro de História do Direito almejam construir um pensamento jurídico alternativo 
capaz de transformar acadêmica e socialmente a realidade brasileira vigente. 
 
Palavras-chave: história; pesquisa; direito. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE: OS DIREITOS DA GESTANTE E SEU FILHO NO CONTEXTO PRISIONAL. 
 
SILVA, MARIA ISABEL, TEIXEIRA, VALÉRIA MARIA BORGES, MEDEIROS, LÚCIA 
 
Instituição: UNIANHAGUERA-UNIDERP 
Curso: Serviço Social 
 
O sistema carcerário brasileiro é deficitário de programas relacionados à presidiária e os filhos nascidos nesse ambiente. A saúde de mães, 
filhos nascidos nesse contexto e questões como amamentação são temas relevantes a serem discutido nos parâmetros do direito à saúde e 
o convívio da criança com a mãe em cárcere público. O estudo teve por objetivo analisar a assistência social e da saúde com relação ao 
binômio mãe/recém-nascido em contexto de presídios. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico das publicações cientificas 
indexadas no período de 1988 à 2013 coletadas em banco de dados como: LILACS, BVS, BIREME, bem como a constituição federal e leis 
relacionadas ao tema. Os estudos  pesquisados, bem como as leis e literaturas apontam as deficiências que a mulher presa enfrenta na 
gestação, puerpério e aleitamento no ambiente carcerário. Nesses resultados também foram levantadas indicações da existência de 
diferentes interpretações legais sobre o tempo de permanência de criança em ambiente de pena, principalmente na questão da 
amamentação. Diante deste estudo, conclui-se que há práticas institucionais envolvendo a presença de alas femininas em complexos 
prisionais masculinos. A permanência da criança intramuro em fase de amamentação é indefinida, e os programas de assistência à mãe-
presa é deficiente, como também, a  implantação de outros programas humanitários. Esse contexto demonstra também o descaso em 
relação ao sistema prisional brasileiro de modo geral, ficando evidenciada a escassez de estudos e discussões quanto tríade mãe- criança-
saúde em ambiente de pena, traçando um contra censo entre a legislação vigente e a prática carcerária, colocando em risco a criança e 
violando os direitos humanos desses envolvidos.  
 
Palavras-chave: assistência social; saúde; lei de execução penal. 
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PELOS CAMINHOS DA EJA: A BUSCA DE  QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE   
 
TEIXEIRA, VALÉRIA MARIA BORGES, SILVA, MARIA ISABEL, MEDEIROS, PROFA. LÚCIA 
 
Instituição: UNIANHANGUERA/UNIDERP 
Curso: SERVIÇO SOCIAL 
 
No Brasil tem-se observado que o processo de envelhecimento da população brasileira é algo que tem crescido de modo acelerado o que 
tem provocado estudos em relação a isso em várias áreas do conhecimento como a educação. Este trabalho analisa como a EJA, além de 
ser uma modalidade escolar que procura garantir o direito à educação aos que não tiveram a oportunidade a essa  nos ciclos regulares, é, 
também, um modo de se buscar  qualidade de vida para os idosos que se sentem excluídos tanto no trabalho quanto na vida social em 
geral.  A fim de se coletar dados para esta pesquisa foram feitos levantamentos bibliográficos, documentais e estatísticos sobre os idosos no 
Brasil contemporâneo e a EJA nesse país. Também, foi realizada uma pesquisa de campo em uma escola de Uberlândia (MG), em várias 
turmas da EJA, com observação sistemática e entrevistas junto aos idosos  estudados. Ficou evidenciado, após análise dos dados coletados 
na pesquisa, que a EJA tem-se configurado como um modo dos sujeitos sociais da terceira idade buscarem qualidade de vida  para se 
incluírem na própria escola,  nos ambientes sociais que freqüentam  e nos seus locais de trabalho. Entendeu-se, a partir disso, que muitos 
idosos, na atual conjuntura brasileira,  continuam a prolongar a sua vida produtiva mesmo após alguns já  terem se aposentado. 
 
Palavras-chave: qualidade de vida; EJA; terceira idade. 
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SESSÕES SECRETAS: O SEGREDO DE ESTADO NA TEORIA DA CONSTITUCIONALIDADE DEMOCRÁTICA 
 
BENTO, GUILHERME GONZAGA; NEGRI, ANDRE LUIS DEL 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Direito 
 
O presente projeto tem como objetivo apresentar uma reflexão critica sobre a questão das sessões secretas no âmbito do Congresso 
Nacional a fim aferir o paradigma do  Estado Democrático de Direito. Propõe-se entender como e por qual motivo se preserva as sessões 
secretas diante de um movimento mundial de publicidade democrática. Para tanto, foi colocado uma moldura de reflexão na história das 
sessões secretas no Brasil a partir da análise das Constituições Brasileiras. Com isso foi possível perceber que a síndrome do secreto 
esteve presente em todos os textos constitucionais.  Além de restringir o acesso de dados a todos os cidadãos, o que impede o 
amadurecimento das instituições, colabora para a manutenção das classes dominantes no poder. Em tempos de constitucionalidade 
democrática, não há mais que se falar em sessões e votações secretas no âmbito do Parlamento nacional. O segredo deve ser exceção, a 
publicidade regra geral. Não devemos confundir o uso do sigilo de informações com fins particulares (de um grupo) a pretexto de ser um 
segredo necessário para a "segurança nacional". No fundo, o que a pesquisa pode demonstrar, e isso fica cada vez mais claro com o atual 
cenário mundial, é que o "poder invisível" (expressão de Norberto Bobbio) não pode conviver com a democracia, que tem o governo 
controlado pelo povo, e como poderia ser controlado pelo povo se houver dados e informações ocultos?  
 
Palavras-chave: sessões secretas; poder invisível; democracia. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: FUNDAMENTO DO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL 
 
BAKO, VALERIA ILONA; BARROS, RODRIGO BORGES DE BARROS 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Direito 
 
Para efetivar a interação sociedade/meio ambiente, de maneira eficaz, primordial a necessidade de abordar a educação em suas diferentes 
acepções: como princípio; processo; objetivo; instrumento; e, como instituto. Observa-se que atualmente não há incentivo a projetos 
didáticos-pedagógicos-institucionais participativos, implementando-se projetos unilaterais, obrigatórios e inquestionáveis. Para a educação 
implicar sucesso é condição um exame de percepção ambiental localizado, conhecer os problemas ambientais em espaço e tempo 
determinados, seus desdobramentos e quais medidas inerentes à correção. O tema envolve questões que transcendem o Direito. Possui, 
múltiplas interpretações, sendo que estas variam de acordo com as bibliografias pesquisadas, justificando a técnica da pesquisa bibliográfica 
e documental. Levantamento dos julgados dos tribunais, utilizados como ponto de esclarecimento e reforço aos entendimentos jurídicos 
discutidos. Ao concluir o primeiro ano de pesquisa, a aluna em princípio, é capaz de avaliar, interpretar e analisar todo o conteúdo e 
situações trabalhadas em face do contexto interdisciplinar; de aplicar os conhecimentos, em acepção ampla, às situações da vida social, 
privada e pública; e de tomar decisões, levando em conta as consequências políticas, econômicas sociais e culturais, sem perder de vista o 
papel de pesquisador e multiplicador na sociedade moderna. As transformações fáticas ambientais são os fenômenos responsáveis pela 
dinâmica científica interdisciplinar, inclinando os seres humanos à criação de formas de proteção, uso, transformação do meio em que 
vivem. Os mecanismos de proteção são criados, exclusivamente, por vontade desses, pois dos fatos sócio-ambientais, não como regra, 
surgem as demandas por respostas convergentes, nem sempre da mesma área do saber. A realidade ambiental, hodiernamente, é que os 
vários modos de intervenção precisam suportar a reversibilidade. Assim, os projetos atinentes às questões ambientais devem ser refletidos a 
médio e longo prazos. Noutro momento, basilar a ação do universo jurídico, devidamente amparado pelos estudos interdisciplinares, na 
normatização e formas de intervenção destinadas a fixar condutas ambientais. É oportuno lembrar que a atividade legislativa é dinâmica, 
provando que a proteção legal nunca é perfeita ou acabada.A educação ambiental, normatizada, surge no Brasil, como objetivo e 
obrigatoriedade em todos os níveis de ensino, a partir de 1.981. Ainda desprovida de regulamentação como princípio, a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1.988, ao recepcionar a Lei n. 6.938/81, elevou a educação ambiental a esta condição. Silente, até 1.999, 
a legislação sobre o assunto enquanto processo. Neste momento, surgia a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1.999, criando a Política Nacional 
de Educação Ambiental. Mesmo assim, faltava fixar os modos de execução dessa Política, tarefa incumbida ao Decreto n. 4.281, de 25 de 
junho de 2002. Conclui-se, diante o conjunto normativo apresentado, que o instituto da educação ambiental é novel. Logo, precisa ser 
amplamente discutido e testificado com o propósito de aperfeiçoamento.  
 
Palavras-chave: direito; educacionismo; estado de direito ambiental 
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A EDUCAÇÃO PELA DIVERSIDADE CULTURAL: A LEI 11.645/2008 NAS ESCOLAS E A ABORDAGEM DAS 
CULTURAS INDÍGENAS 
 
TEIXEIRA, VALÉRIA MARIA BORGES; SILVA, MARIA ISABEL; MEDEIROS. LÚCIA 
 
Instituição: UNIANHANGUERA/UNIDERP 
Curso: SERVIÇO SOCIAL 
 
 
Desde a LDB da educação brasileira de 1996, Lei 9394, que abriu espaço para a inclusão de questões até então não 
abordadas no campo educacional de modo democrático e plural e da Lei 11.645/2008, que estabelece a obrigatoriedade do 
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio em todo o país, 
alguns estudos têm sido realizados em relação a tais temáticas. Esta pesquisa analisa como essa lei tem contribuído para a 
mudança curricular e como tem sido o trabalho dos professores acerca das culturas indígenas numa perspectiva 
intercultural. Para se efetivar essa análise partiu-se do debate de interculturalidade, proposto por Nestor Garcia Canclini, de 
conceitos da Antropologia, levantamentos bibliográficos que incluem, também, as bases legais sobre os povos indígenas no 
Brasil e de entrevistas com professores sobre o ensino das culturas indígenas em sala de aula. Como resultado verificou-se 
que embora a Lei 11.645 tenha trazido avanços, sobretudo na perspectiva da transformação curricular e inclusão de culturas 
excluídas, há dificuldades enfrentadas pelo professorado em sala de aula naquilo que diz respeito a uma formação mais 
direcionada aos estudos indígenas e ao acesso a materiais didáticos produzidos tanto pelos mundos não-indigenas como 
pelos indígenas de modo que uma formação intercultural de fato se realize. Entender a sala de aula como lugar de 
aprendizagem é entendê-la como campo de troca de saberes que além de incluir outras culturas aprende com essas, como 
as indígenas que ficaram marginalizadas por séculos no Brasil. Ressalta-se, ainda, que os povos indígenas têm visões de 
mundo e processos diferentes dos não-indigenas naquilo que diz respeito à aprendizagem devendo, assim, serem 
respeitados nas suas especificidades e culturas.  
 
Palavras-chave: Lei 11.645/2008; diversidade cultural; culturas indígenas. 
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A TEORIA DA COISA JULGADA NO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 
 
BAKÔ, VALÉRIA ILONA; BARROS, RODRIGO BORGES; NEGRI, ANDRÉ DEL;  
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Direito 
 
O projeto de pesquisa se propôs a estudar alguns aspectos das interações entre ação direta de inconstitucionalidade com efeito retroativo e 
seus prolongamentos no campo da coisa julgada. Longe de esgotar o assunto, a pesquisa buscou insistir no que resta pouco explorado 
dessa relação complexa. Assim, na acepção da Constituição de 1988, a coisa julgada será estudada como constitutiva de um direito 
democrático constitucionalizado e fundamentado pelo devido processo a fim de oferecer elementos de compreensão libertada do ranço 
dogmático. E perguntaríamos: Dessa forma, com o expurgo de LEI ou ato normativo viciado (formal ou materialmente) pelo Judiciário, como 
ficariam os atos decididos num procedimento que se desenvolveu sob a vigência de uma lei e que foi declarada, posteriormente, 
inconstitucional? É possível falar em ação rescisória para esses casos (art. 485, V, CPC)? É o que a pesquisa em âmbito de iniciação 
científica procura desbravar, lembrando (sempre) que a coisa julgada dever ser vista como uma garantia constitucional.    
 
Palavras-chave: coisa julgada constitucional; relativização da coisa julgada; sentença inconstitucional; 
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A LIBERDADE HUMANA COMO REQUISITO PARA A CIVILIDADE 
 
COSTA, BRUNA CARVALHO BORGES DA; SANTOS, SÁVIO GONÇALVES DOS;  
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Direito 
 
Abordar o tema liberdade e estabelecê-la como requisito fundamental para a conquista da civilidade, passa pela necessária inversão da 
proposta inicial do presente trabalho. Primeiramente, é preciso compreender como a liberdade determina o comportamento humano, 
exercendo, num primeiro momento, um papel de definição desse mesmo humano. Influenciado pela vontade do ser livre, o humano passa a 
traduzir a liberdade como a possibilidade de fazer aquilo que se quer. Tal leitura se liga, diretamente, ao pensamento de Jean-Jacques 
Rousseau (autor que empresta as obras aqui pesquisadas – Contrato Social e Discurso sobre a origem da desigualdade entre os seres 
humanos), no que tange a classificação da liberdade: liberdade natural, a passagem para a liberdade civil e, propriamente, a liberdade civil. 
A proposta aqui disposta, trata de definir como as três etapas anteriormente citadas levam a construção da civilidade. Diante disso, 
enquanto estado natural o humano se encontra em sua primitividade; momento em que apenas a vontade individual impera, irrestrita, não 
tendo as limitações observadas pelo o estado civil. No entanto, a passagem para o estado civil está, obrigatoriamente, marcada pela 
disposição do estado social, que tem a finalidade de promover a adaptação e a transição para esta “nova” forma de agrupamento, 
apresentado a característica de mutabilidade da liberdade, para que seja possível tal adaptação do humano. Percebe-se aqui que há um 
modelo de vida mais organizado em que todos pensem (leia-se deveriam pensar) em prol da coletividade, pois como neste novo estado, as 
vontades particulares são transformadas na vontade geral. Por sua vez, no estado civil é onde realmente pode-se falar em verdadeira 
liberdade, pois como houve a transição, o humano acaba por estabelecer relações associativas, por via do contrato, onde a sociedade será 
regida por normas coletivas, criadas por todos e para todos (soberania), que deverão ser observadas para a garantia da funcionalidade 
social que, na verdade, não passa da ideia de realizar a própria vontade disposta no coletivo. Diante disso, a liberdade se transforma de 
impetuoso e egoísta comportamento individual, para a possibilidade de geração e garantia da solidária coletividade. Assim, para que a 
possibilidade de organização social exista, a liberdade – requisito fundamental de todo humano – deve ser garantida para que, agindo 
livremente, cada um, e todos os humanos, tenham condição de exercer o seu papel de cidadão, construindo a sociedade na qual habitam. É 
somente com tal garantia que se pode falar da conquista da civilidade; que nada mais é do que a possibilidade do humano de existir 
socialmente, como sujeito de sua história. Portanto, desde os primórdios na liberdade natural até alcançar a liberdade civil e a necessária 
civilidade, além das várias outras maneiras de liberdade, fica claro que se não essa for respeitada gera a ruptura de longos anos de 
construção de uma sociedade, provocando inúmeros conflitos sociais, provocando comportamentos egoístas, egocêntricos e individualistas. 
 
Palavras-chave: direito; liberdade; civilidade; 
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1A INQUÉRITO MOLECULAR DA TRIPANOSSOMÍASE BOVINA NA MICRORREGIÃO DE UBERABA – MG 

 
 
CAMPOS, MARCO TÚLIO GOMES; FRANGE, RENATA CRISTINA DA CUNHA; PEDROSA, ANDRÉ LUIZ; CALIXTO, PAULO HENRIQUE 
MATAYOSHI; BASSI, PAULA BOEIRA; BITTAR, EUSTÁQUIO RESENDE; BITTAR, JOELY FERREIRA FIGUEIREDO 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:MEDICINA VETERINÁRIA 
 
Tripanossomíase bovina é uma hemoparasitose que apresenta ampla distribuição geográfica e grande importância econômica. A 
prevalência observada em áreas endêmicas como Mato Grosso do Sul e Pará pode chegar a 56% e 30.2%, respectivamente. Em Minas 
Gerais, a prevalência é de 32%. Uberaba é considerada uma área com baixa ocorrência para tripanossomíase bovina (20%), porém nos 
últimos anos surtos em diferentes municípios limítrofes sugere a entrada da enfermidade na região. O presente trabalho objetivou realizar 
um levantamento molecular de 213 bovinos, fêmeas, hígidas, oriundas de 14 propriedades da microrregião de Uberaba – MG por Reação 
em Cadeia da Polimerase (PCR). Os soros desses animais foram avaliados previamente na Reação de Imunofluorescência Indireta, onde a 
presença de anticorpos anti-T. vivax foi observada em 43 (20%) amostras. As amostras de sangue colhidas em tubos a vácuo contendo 
EDTA foram encaminhadas ao laboratório de análises clínicas do Hospital Veterinário de Uberaba e centrifugadas para obtenção da camada 
leucocitária, que foi acondicionada em eppenforfs contendo solução de guanidina na proporção de 1:1 e armazenadas a -20°C até a 
realização do experimento. A obtenção do DNA, foi realizada utilizando-se o kit QIAamp Mini Kit® - Quiagen® conforme orientações do 
fabricante. Para a amplificação utilizou-se 3�L de dNTP,  3�L de primers TvSL1 (forward: 5´GCTCTCCAATCTTAACCCTA3´) e 3�L de 
TvSL2 (reverse: 5´GTTCCAGGCGTGCAAACGTC3´), 2�L de DNA da amostra, 3�L de tampão (buffer) contendo 2,5nM de MgCl2  e 0,2�L 
de Taq DNA polimerase. O termociclador utilizado no experimento foi o My Cicler (Biorad®). Após a amplificação, os produtos foram 
submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1%, corados com Brometo de Etídio e a leitura foi realizada em transiluminador UV. O 
tamanho dos fragmentos amplificados (210 pares de bases – região genômica Spliced leader) foi comparado com marcadores de peso 
molecular, controle positivo e negativo. O resultado da amplificação revelou que a prevalência do Trypanosoma vivax na região foi de 2.34% 
(5) animais positivos. Os dados moleculares em conjunto com os dados sorológicos (20%) demonstram que Uberaba encontra-se abaixo 
das prevalências observadas em áreas endêmicas. Este estudo permite concluir que a tripanossomíase está entrando na microrregião de 
Uberaba, e sugere que medidas profiláticas devam ser implantadas na região objetivando controlar a disseminação da enfermidade. 
 
Palavras-chave: Bovino; Trypanosoma vivax; Reação em Cadeia da Polimerase. 
 

 
2A PERFIL BIOQUÍMICO SÉRICO DE TARTARUGAS-DA-AMAZÔNIA DE VIDA LIVRE E CRIADAS EM CATIVEIRO 

 
 
GARCIA, GUILHERME CAETANO; RESENDE, KANAYAMA, CLÁUDIO YUDI; ALVES JÚNIOR, JOSÉ ROBERTO FERREIRA; BITTAR,  
EUSTÁQUIO; BITTAR, JOELY FERREIRA FIGUEIREDO. 
 
Instituição:UNIUBE 
Curso:Medicina Veterinária 
 
A tartaruga-da-Amazônia (P. expansa) é o maior quelônio de água doce na América do Sul, pesando em torno de 25 Kg, é herbívora na 
natureza e habita a Bacia Amazônica. Na cheia adentram lagos de meandro e florestas alagadas para se alimentarem. Na seca, 
permanecem em lagos e grandes poças formados por águas recuadas. Quando o nível da água cai, fêmeas migram para acima do 
Amazonas para nidificarem. Por ter a carne apreciada, está sendo criada em cativeiro, porém pouco se sabe a fisiologia da espécie, o que 
revela a necessidade de desenvolver pesquisas com as P. expansa. Objetiva-se avaliar os perfis bioquímicos de animais submetidos a 
diferentes regimes de vida e elaborar uma comparação entre animais de vida livre e cativeiro. O sangue foi colhido do seio vertebral caudal 
em tubos sem anticoagulante de 216 animais, sendo, 10 fêmeas jovens de vida livre (VL), 58 fêmeas jovens de criatório (CR), 53 fêmeas 
adultas de VL, 32 fêmeas adultas de CR, nove machos adultos de VL, 12 machos adultos de CR e 42 machos jovens de CR. Os soros foram 
congelados a uma temperatura de -20°C e descongelados para a realização dos testes. Os exames bioquímicos Albumina, ALT, AST, 
Glicose, GGT, Proteínas Totais, Colesterol, Ureia e Triglicerídeos foram realizados no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 
Veterinário de Uberaba utilizando aparelho semi-automatizado Bioplus BIO-2000®, conforme recomendação do fabricante (Labtest®). Para 
verificar se os dados são paramétricos foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. O perfil hepático não apresentou grande variação para 
as diferentes categorias animais, exceto pelo significativo aumento de GGT em fêmeas adultas de vida livre, e pela diferença significativa 
nos valores  de AST em fêmeas jovens de criatório. O perfil renal dos grupos de animais de criatório apresentou-se significativamente maior 
para ureia em todas as categorias animais, e a creatinina apresentou-se maior apenas para as fêmeas jovens e adultas de vida livre. Já o 
perfil proteico apresentou-se semelhante para ambas as categorias de regime dos animais, havendo apenas um aumento significativo nas 
fêmeas adultas de criatório para proteínas totais e globulinas. Para o perfil lipídico, houve uma maior variação de resultados entre animais, 
sendo que as mesmas categorias de regime de vida não apresentaram os mesmos resultados. Constatou-se aumento significativo de 
triglicerídeos nas  fêmeas adultas de criatório e para as fêmeas jovens de criatório houve aumento significativo de Colesterol. Para machos 
adultos, não houve  variação entre os constituintes lipídicos. Por último, pode-se citar a diferença no perfil glicêmico entre fêmeas jovens e 
adultas de vida livre, onde estes se apresentaram significativamente aumentos nestes animais,  quando comparados com animais de 
criatório. Animais de diferentes regimes de vida diferem nos valores devido ao tipo de dieta que os mesmos mantem. Outros valores 
apresentaram-se dentro do que é normal, de acordo com a literatura, independente da faixa etária e do tipo de criação. Após análises, 
conclui-se que o tipo de criação (VL ou CR) pode ou não interferir no perfil bioquímico sérico de tartarugas P. expansa. 
 
Palavras-chave: tartaruga-da-Amazônia; bioquímica; hematologia. 
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AVALIAÇÃO ANDROLÓGICA DO SÊMEN DE BOVINOS 
 
 
GONÇALVES, ANA PAULA NAVARRO; DE, VASCONCELOS, ANDRÉ BELICO. 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Medicina Veterinária 
 
A seleção andrológica é uma ferramenta de grande relevância na pecuária brasileira, uma vez que possui parâmetros que avaliam a 
qualidade do sêmen permitindo um aumento no índice de fertilidade, favorecendo técnicas como a inseminação artificial, melhorando assim 
cada vez mais o cenário econômico nacional. O objetivo do trabalho foi coletar e avaliar diversas partidas de sêmen de quatro bovinos pós 
congelação. Para esse projeto foram utilizados quatro ejaculados, coletados de 10 em 10 dias, de quatro touros da raça Nelore, os quais 
apresentavam motilidade progressiva acima de 50% e vigor acima de 3. A avaliação de motilidade e vigor foram realizadas através de 
microscopia de campo claro em aumento de 10X, entre lâmina e lamínula; para a avaliação da integridade da membrana plasmática utilizou-
se o corante eosina 1%, também avaliado por microscopia de campo claro em aumento de 40 x. O sêmen foi descongelado a 37°C por 30 
segundos, seguindo o protocolo estabelecido pelo Colégio Brasileiro de reprodução. Foi utilizado o teste Student-Newman-Keuls para 
comparar as médias obtidas para os diferentes parâmetros, e o teste t de student pareado para avaliar os dados que não mostraram 
distribuição e homocedasticidade normais. Na análise estatística foi utilizado o programa estatístico SAS. Foi realizada a avaliação das 
médias entre as diversas partidas de sêmen dos quatro animais de estudo sendo a motilidade progressiva de (20,7% vs 22,1% vs 19,3% vs 
23,6%); vigor espermático de (1,7 vs 2,0 vs 2,1 vs 2,2); e o teste de integridade de membrana com o corante eosina de (48,3% vs 48,1% vs 
53,1% vs 35,3%). Foi observado que os valores das médias não diferiram estatisticamente entre os animais, para os três parâmetros de 
avaliação. Entretanto na avaliação entre os ejaculados do mesmo animal (a) observou-se uma variação estatística p >0,05 (35% vs 15% vs 
5% vs 0%  . Por conseguinte, os valores das médias de motilidade progressiva (21.4%) e vigor(2) estes estavam fora dos padrões 
preconizados no manual andrológico de reprodução animal estabelecidos pelo CBRA, que são de &#8805;maior do que 30% e &#8805;e 
maior do que 3, respectivamente. A biotecnologia aplicada á reprodução é uma forte ferramenta para a indústria pecuária, pois 
disponibilizam uma boa eficiência reprodutiva, sendo a utilização de sêmen congelado, pelos resultados pode-se observar uma diferença 
entre os ejaculados de um mesmo animal e uma grande variabilidade entre os diferentes touros estudados. 
 
Palavras-chave: sêmen; motilidade progressiva; seleção andrológica. 
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CORRELAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOFUNCIONAIS DAS CÉLULAS ESPERMÁTICAS COM A PRODUÇÃO IN VITRO DE 
EMBRIÕES BOVINOS 
 
 
SILVA, BRENO OLIVEIRA; DE, VASCONCELOS, ANDRÉ BELICO. 
 
Instituição:UNIUBE 
Curso:Medicina Veterinária 
 
A avaliação do Sêmen, qualitativa e/ou quantitativa é indispensável para a reprodução animal. A utilização de fluorocromos e compostos 
conjugados fluorescentes para uma análise mais detalhada dos atributos fisiológicos do espermatozoide tem sido de grande valia, pois 
propiciam analises da possível capacidade fecundante dos espermatozoides bovinos. O objetivo do presente trabalho foi correlacionar os 
resultados das avaliações das células espermáticas com a produção de embriões. Para essas avaliações foram utilizados dois ejaculados 
de onze bovinos, Nelore (4 a 7 anos de idade) com motilidade progressiva acima de 50%. O sêmen congelado seguiu o protocolo de 
congelação utilizado pela central de reprodução Alta Genetics. As amostras foram descongeladas a 37 ° C durante 20 segundos. A 
Integridade da membrana foi avaliada utilizando o corante iodeto propídio (IP). Para a avaliação da estrutura da cromatina foi utilizado o 
corante alaranjado de acridina (AO), ambas as técnicas foram analisadas por Citômetria de fluxo (FACS Can, Becton Dickinson®). A 
produção in vitro de embriões foi realizada de acordo com o protocolo da empresa Biovitro. Os dados foram analisados quanto à 
homocedasticidade e avaliados pelo teste t de student pareado. Na análise estatística foi utilizado o programa estatístico SAS. A média geral 
das duas coletas para cada animal, com observação para os dados de concentração com valores  médios ( 342,12 (106)sptz/mL), 
respectivamente. Para o padrão de motilidade progressiva (30%) e vigor (3), os valores médios estavam acima dos valores recomendados 
pelo colégio brasileiro de reprodução animal, para o sêmen pós-congelamento. A integridade da membrana obteve uma variância de 78,6± 
0,9 a 48,6± 0,9, com uma média de 64,35% de integridade de membrana plasmática. Esta alta variância entre os animais é decorrente do 
processo de criopreservação das amostras. A integridade do DNA foi o parâmetro que apresentou menor variância entre os animais, 
variando de 99,2± 0,4 a 95,9± 0,9, o que pode indicar uma semelhança entre a idade dos animais. Das avaliações quanto à taxa de 
fertilização in vitro, os animais apresentaram valores máximos e mínimos para a taxa em D8 (taxa de clivagem) entre 46% a 26 %, com valor 
médio de 37% entre os animais do estudo. Na analise de correlação do numero de oocitos viáveis e a taxa de clivagem (D8)  o valor de -
0,32 descreve uma relação negativa. Dos resultados obtidos concluiu-se que a avaliação do sêmen é importante para o melhoramento na 
reprodução animal evitando percas desnecessárias, mas não houve correlação positiva com a produção in vitro de embriões. 
 
Palavras-chave: produção in vitro; motilidade progressiva; casa. 
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5A ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA UROLITÍASE EM CÃES E GATOS NA REGIÃO DE UBERABA-MG NO PERÍODO DE 2006 A 2012 

 
 
SOUZA, LETÍCIA OLIVEIRA; LACERDA, MOACIR SANTOS DE; REZENDE, RODRIGO SUPRANZETTI DE; PIMENTA, LILIANE DE  
FREITAS; SAMPAIO, RENATO LINHARES. 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Medicina Veterinária 
 
A urolitíase é uma doença frequentemente observada em cães e gatos. É caracterizada pela presença de urólitos no sistema urinário, que 
são formações constituídas por agregados de solutos urinários precipitados e organizados em um núcleo central. Características como raça, 
idade, obesidade, castração, sazonalidade e anatomia da uretra masculina tornam o animal predisposto ao desenvolvimento de urólitos.Foi 
realizado análise epidemiológica retrospectiva de cães e gatos diagnosticados com urolitíase no Hospital Veterinário de Uberaba, no período 
de 01 de Janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2012, pesquisando-se um total de 576 casos. Analisou-se a ficha clínica de cada animal, 
observando as seguintes informações: espécie, sexo, raça, idade (filhote: 0 a 11 meses; adultos; de 1 a 9 anos ou idoso: maior que 10 
anos), escore corporal (caquético, magro, bom ou obeso), castração (inteiro ou castrado), sazonalidade da doença e local de ocorrência no 
sistema urinário (renal, ureteral, vesical ou uretral). Para os cães, as raças foram divididas em: pequeno, médio, grande e gigante porte e 
sem raça definida. A sazonalidade foi classificada em clima frio e quente, conforme o regime climático de Uberaba. Foi realizada análise 
estatística descritiva, observando-se as relações entre as médias dos parâmetros investigados e o desvio padrão. Foram contabilizados 576 
casos de urolitíase em cães e gatos, destes, 355 (62%) ocorreram em cães e 221 (38%) em gatos. A maioria dos casos ocorreu na bexiga 
(54,34%, 313/576), seguido da uretra (33,16%, 191/576). Os machos foram mais afetados (68%, 391/576). Constatou-se um grande número 
de casos na fase adulta (70,83%, 408/576). Em relação aos cães, as raças de pequeno porte foram significativamente acometidas (46,48%, 
165/355). Os gatos sem raça definida foram predominantemente afetados (76%, 167/221). Houve discreto aumento de animais com 
urolitíase no período de clima frio (56,25%, 328/576). Cães e gatos em estado corporal bom foram mais acometidos (51%, 292/576), seguido 
dos obesos (43%, 248/576). Animais inteiros obtiveram maior número (57%, 329/576) que os castrados (43%, 247/576).A maior incidência 
de casos nos cães sugere uma predisposição ao desenvolvimento de urolitíase nesta espécie, provavelmente pela condição de 
supersaturação urinária, que frequentemente são expostos. A ocorrência de urólitos no sistema urinário superior é rara em cães e gatos, 
mas comum na bexiga e uretra. Machos exibem tendência ao desenvolvimento de obstrução uretral devido ao formato anatômico da uretra 
masculina, justificando a alta incidência neste estudo. O alto número de casos em adultos sugere uma propensão nesta fase de vida, mas 
não exclui a possibilidade de ocorrência em filhotes e idosos. Cães de pequeno porte são predispostos ao desenvolvimento desta patologia, 
possivelmente pelo aumento da concentração urinária. A elevada população de gatos sem raça definida na cidade de Uberaba pode 
justificar a elevada casuística. Constatou-se que a sazonalidade não interferiu significativamente no aparecimento de urolitíase neste 
município. No presente estudo, a obesidade e a castração não tornaram cães e gatos predispostos. 
 
Palavras-chave: urolitíase; cão; gato.  
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA UVEÍTE ANTERIOR SECUNDÁRIA À ERLIQUIOSE CANINA NA REGIÃO DE UBERABA-MG, NO 
PERIODO DE 2006 À 2013 
 
 
SOUZA, LETÍCIA OLIVEIRA; LACERDA, MOACIR SANTOS DE; REZENDE, RODRIGO SUPRANZETTI DE; PIMENTA, LILIANE DE 
FREITAS; SAMPAIO, RENATO LINHARES. 
 
Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Medicina Veterinária 
 
A erliquiose canina é uma hemoparasitose causada pela bactéria gran negativa intracelular obrigatória, Ehrlichia canis. É transmitida pela 
picada do carrapato Rhiphicephalus sanguineus, durante o repasso sanguíneo. A uveíte é a inflamação que acomete o trato uveal, 
constituído pela íris e corpo ciliar (úvea anterior) e coroide (úvea posterior). A úvea é uma estrutura do olho altamente irrigada, imuno-
sensível e fortemente relacionada com doenças sistêmicas. A E. canis, presente no interior dos leucócitos circulantes do hospedeiro, 
alcançam a úvea via corrente sanguínea. Quando há uma resposta do hospedeiro aos antígenos nas estruturas oculares, as células 
inflamatórias e vários mediadores da inflamação alteram a permeabilidade vascular e participam da inflamação ocular. Foi realizada análise 
retrospectiva e epidemiológica de cães diagnosticados com uveíte anterior secundária à erliquiose canina no Hospital Veterinário de 
Uberaba, no período de 14 de julho de 2006 a 28 de fevereiro de 2013, sendo avaliados 252 cães. Analisou-se a ficha clínica de cada 
animal, observando as seguintes informações: animais diagnosticados com erliquiose canina , a quantidade de animais com uveíte  e 
erliquiose , idade, raça e sexo. O diagnóstico da erliquiose foi realizado mediante análise clínica e hematológica, compementado pala 
pesquisa das mórulas em esfregaço sanguíneo. Paralelamente, observou-se sinais clínicos compatíveis com uveíte, como hiperemia 
conjuntival, hifema, miose e diminuição da pressão intra-ocular. Foi realizada análise estatística descritiva, observando-se as relações entre 
as médias dos parâmetros investigados e o desvio padrão.  Em um total de 252 cães com uveíte anterior, 65 (25,8%) apresentaram 
erliquiose canina . As raças consideradas predispostas a uveíte secundaria a erliquiose foram: Pitt bull, Bull terrier, Labrador, Blue hiller e 
Fila brasileiro, pois obtiveram o maior número  de casos de uveíte associado a erliquiose, sendo que, o Pitt bull foi o mais afetado . As 
fêmeas foram mais acometidas (58%, 38/65). A idade média foi de 58,1 meses, que corresponde a 4,8 anos. Um dos sinais clínicos da 
erliquiose canina são as lesões oculares e entre elas está a uveíte anterior, no entanto, no presente estudo, não foi uma consequência 
comum, pois menos da metade dos animais com uveíte apresentaram erliquiose. A maior ocorrência de casos entre as raças citadas sugere 
uma predisposição. Fêmeas parecem ser propensas a uveíte secundaria a erliquiose . Esta hemoparasitose pode ocorrer em qualquer 
idade, no entanto a uveíte foi mais frequente em adultos jovens , sugerindo que nesta fase de vida os animais desenvolvem mais facilmente 
este sinal clínico. 
 
 
Palavras-chave: Uveíte anterior; Erliquiose canina; Uberaba. 
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7A LUTEÓLISE ANTECIPADA EM PROTOCOLO DE IATF À BASE DE PROGESTERONA EM VACAS NELORE 

 
 
MARGATO NETO, AGUINALDO; PUPIM, MATHEUS VILELA; GUIMARÃES, EDNALDO CARVALHO; BARBOSA, CRISTIANO PEREIRA. 
 
Instituição:UNIUBE 
Curso:Medicina Veterinária 
 
Alguns autores consideram a hipótese de que, a promoção de uma luteólise antecipada nos protocolos de IATF permitiria um maior proestro 
e um crescimento mais expressivo do folículo ovulatório, em animais com corpo lúteo em fase de diestro. Haveria assim um aumento da 
secreção pulsátil de LH durante o período entre a luteólise induzida pela PGF2alfa e a remoção do progestágeno. O objetivo deste trabalho 
foi comparar as taxas de prenhez de vacas Nelore paridas, em dois protocolos de IATF, que se diferiam principalmente quanto ao momento 
da indução da luteólise e o número de dias de manejos com estes animais.O trabalho foi realizado nos meses de fevereiro e março de 2013 
no município de Iturama – MG. As vacas eram da raça Nelore, com idade de 40 a 72 meses e escore corporal de 3 (escala 1-5), mantidas 
em pastagem de capim Brachiaria brizanta. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos sendo: G1 (65 vacas) e G2 (60 
vacas), para sincronização do estro. O protocolo G1 consistiu em 3 manejos sendo D0= inseriu-se o dispositivo intravaginal de P4 (1g) + 2 
mL de BE; D8= retirou-se o dispositivo de P4 e aplicou-se 2mL de PGF2alfa + 0,5mL de E.C.P.+ 1,5mL de eCG; D10= realização da IATF. O 
G2 consistiu de 4 manejos onde D0= inseriu-se o dispositivo intravaginal de P4 (1g) + 2 mL de BE; D7= aplicou-se 2 mL de PGF2alfa; D9= 
retirou-se o dispositivo de P4 e aplicou-se 0,5 mL de E.C.P. + 1,5 mL de eCG; D11= realização da IATF. A IATF nos dois grupos foi 
realizada com sêmen convencional de touros Nelore, 54 horas após a retirada do dispositivo. Os dados foram analisados pelo teste da 
binomial para duas proporções, com 5% de significância.As taxas de prenhez foram de 56,92% (37/65) para o G1 e de 53,30% (32/60) para 
o G2. Os dois grupos não apresentaram diferença estatística (p>0,05).Meneghetti et al. (2009) encontraram maior taxa de prenhez (50,3%) 
em vacas paridas cíclicas, com aplicação da PGF2alfa dois dias antes da remoção da P4, do que no mesmo dia da remoção (36,1%). Já 
Pereira et al. (2011) concluíram que a PGF2alfa antecipada não foi eficiente para melhorar a taxa de prenhez de vacas paridas na IATF 
(62,63% vs 54,50%) quando comparada com a sua aplicação no momento da retirada da P4, o que é também corroborado por este trabalho. 
Concluiu-se que não é necessário empregar 4 manejos em protocolo de IATF, para a aplicação de PGF2alfa antecipada, em vacas Nelore 
paridas, por não ser eficiente no incremento da taxa de prenhez. 
 
Palavras-chave: prostaglandina; reprodução; manejo. 
 

 
8A LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE CERATOCONJUNTIVITE SECA EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DE 

UBERABA – HVU 
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Instituição:UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Medicina Veterinária 
  
A ceratoconjuntivite seca (CCS) constitui-se em uma afecção de elevada incidência entre os cães. Ela pode ser causada por deficiências 
qualitativa e/ou quantitativa do filme lacrimal pré-corneano, podendo ser uni ou bilateral. A deficiência quantitativa da lágrima, a qual é 
caracterizada por uma deficiência na porção aquosa do filme lacrimal pré-corneano, resulta em ressecamento e inflamação da conjuntiva e 
da córnea, dor ocular, doença corneana progressiva, e visão reduzida. O objetivo do estudo foi realizar um levantamento epidemiológico dos 
cães com ceratoconjuntivite seca atendidos no Hospital Veterinário da Universidade de Uberaba, avaliando a prevalência entre as diversas 
idades, raças e sexos. O presente estudo foi realizado através da análise retrospectiva dos cães diagnosticados com ceratoconjuntivite seca 
no Hospital Veterinário de Uberaba, no período de 24 de agosto de 2004 até o dia 21 de maio de 2012, num total de 290 animais. Analisou-
se a ficha clínica de cada animal, obtendo-se informações sobre o sexo, a raça e a idade. As informações referentes ao sexo e à idade 
foram comparadas para cada raça dentre as cinco mais prevalentes. Foi realizada análise estatística descritiva, observando-se as relações 
entre as médias dos parâmetros investigados e o desvio padrão. Os dados foram expressos por porcentagem e número absoluto e 
organizados em gráficos e tabelas. Foram avaliados 290 cães sendo que 236 fazem parte das cinco raças mais prevalentes para 
ceratoconjuntivite seca. As quais foram S.R.D, Cocker spaniel, Poodle, Shih-tzu e Pincher.  Assim como nas análises literárias, estes 
animais estão dentro das raças mais acometidas pela doença. Percebe-se que dentre elas, a anatomia oftálmica desses animais favorece 
para o surgimento da doença. Além disso, cães do sexo feminino aparecem em número maior em relação ao sexo masculino e os animais 
mais jovens são mais acometidos pela doença do que os mais velhos. A partir deste estudo conclui-se que há uma prevalência da patologia 
em algumas raças, porém não há uma determinante para sexo e raça apesar de que houve uma tendência para animais do sexo feminino e 
para animais mais jovens. Um dos fatores que ajudam a CCS se agravar é a falta de compromisso do proprietário em medicar o animal ou a 
não percepção da doença em seu cão. Essa investigação epidemiológica possibilitou a análise de cães com raças pré-disponentes à 
ceratoconjuntivite seca em relação à sexo e idade. 
 
Palavras-chave: Ceratoconjuntivite seca; cães; raças. 
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9A PREVALÊNCIA DE CATARATA EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DE UBERABA - HVU 
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A oftalmologia veterinária constitui uma importante especialidade da Medicina Veterinária. Como uma das afecções mais comuns, a catarata 
é causa freqüentes da perda visual em cães. Catarata é, por definição, a perda da transparência da lente cristalina do olho ou de sua 
cápsula. Para relevância clínica, o estágio de desenvolvimento da catarata talvez seja o método de classificação mais útil e mais 
amplamente usado. Catarata é uma doença de tratamento cirúrgico, sendo a técnica mais moderna para seu tratamento a 
facoemulsificação. O estudo foi realizado através da análise do banco de dados do Hospital Veterinário de Uberaba no intervalo de 
24/08/2004 à 21/05/2012. Os dados colhidos foram expressos por porcentagem e números absolutos e organizados em gráficos e tabelas. 
Obteve-se informações sobre o sexo, a raça e a idade. As informações referentes ao sexo e à idade foram comparadas para cada raça 
dentre as cinco mais prevalentes. Informações sobre o estágio de desenvolvimento também foram analisadas e relacionadas à raça, sexo e 
idade.Este estudo retrospectivo incluiu 270 cães, 146 fêmeas e 124 machos, de diversas raças. Foi realizada análise estatística descritiva, 
observando-se as relações entre as médias dos parâmetros investigados e o desvio padrão. A idade média de acometimento da catarata foi 
de 9,8 anos.  A maioria dos cães acometidos com catarata eram Poodles, S.R.D, Cocker Spaniels Americanos, Pinscher e Dachshund. O 
estudo revelou que 50% dos diagnósticos eram referentes à catarata matura, 31% imatura, 18% incipiente e apenas 1% hipermatura. A 
idade média de cães com catarata matura foi de 8,14 anos, catarata imatura 8,41 anos, catarata incipiente 8,72 anos e catarata hipermatura 
11,83 anos. Os animais da raça Poodle foram os mais acometidos pela catarata matura (27 animais), imatura (10 animais), incipiente (9 
animais). Com apenas 1 caso, a catarata hipermatura estava presente na raça Poodle. Dentre os 61 animais que apresentavam catarata 
matura, 35 eram machos e 26 fêmeas; já na catarata imatura e incipiente a prevalência foi de 15 machos e 23 fêmeas e 8 machos e 14 
fêmeas respectivamente.Por meio deste estudo pode-se obervar que, apesar da maioria da população canina atendida no HVU ser 
composta de cães mestiços, os cães da raça Poodle foram os mais acometidos com 97 casos (35,93%), seguido pelos cães S.R.D, com 51 
casos (18,88%), sugerindo a existência de uma predisposição hereditária para o desenvolvimento da catarata. Dentre os estágios de 
desenvolvimento da catarata encontrados no momento do diagnóstico, 50% eram referentes ao estágio de catarata matura e 31% imatura. 
Nestes estágios os cães já apresentam diminuição ou perda da visão, fazendo com que os proprietários submetam seus animais à consulta 
veterinária. Como conclusão, este estudo de prevalência de catarata em uma heterogênea população canina demonstra novas descobertas 
a respeito da prevalência e incidência de catarata no cão, que constituem a base de outras investigações sobre a epidemiologia da catarata 
em cães. 
 
Palavras-chave: oftalmologia veterinária; catarata; cães. 
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AVALIAÇÃO DAS TAXAS DE PRENHEZ DE NOVILHAS NELORE SUBMETIDAS A PROTOCOLO DE IATF COM DISPOSITIVO DE 
PROGESTERONA NOVO OU REUTILIZADO 
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A antecipação da idade ao primeiro parto está diretamente ligada à eficiência e à lucratividade da produção de carne bovina, demonstrando 
a importância em iniciar mais cedo à vida reprodutiva das novilhas. Os tratamentos hormonais são capazes de regular o crescimento 
folicular e o momento da ovulação, viabilizando a inseminação artificial em tempo fixo (IATF). Alguns autores defendem que novilhas 
zebuínas submetidas a dispositivos intravaginais de progesterona (P4) novos podem ter menores taxas de prenhez que os reutilizados, 
devido ao excesso de P4 causar retroalimentação negativa no hipotálamo e consequentemente menor pulsatilidade do hormônio 
luteinizante. O objetivo deste trabalho foi avaliar as taxas de prenhez na IATF de novilhas Nelore submetidas a protocolos hormonais com 
dispositivo de P4 novo ou reutilizado.O trabalho foi realizado no mês de janeiro de 2013 no município de Iturama-MG. As novilhas eram da 
raça Nelore, com idade entre 20 a 26 meses e escore corporal 3 (escala 1-5), alojadas em pastagem de capim Brachiaria brizantha. Os 
animais foram distribuídos aleatoriamente em três grupos sendo: G1 (20 novilhas), G2 (20 novilhas) e G3 (20 novilhas), para sincronização 
do estro. O protocolo para todos os grupos consistiu em D0: inserção de dispositivo intravaginal de P4 (Sincrogest®- Ourofino) + 2 mL de BE 
( benzoato de estradiol - Sincrodiol®- Ourofino); D8: retirada do dispositivo de P4 e aplicação de 1,5 mL (300 UI) de eCG (SincroeCG®- 
Ourofino) + 2 mL de PGF2alfa (Sincrocio®- Ourofino) + 0,3 mL de cipionato de estradiol (E.C.P.®- Pfizer); D10: IATF com sêmen 
convencional de touro Nelore, 54 horas após a retirada do dispositivo. Os 3 grupos diferiram apenas quanto ao dispositivo, sendo G1 
dispositivo novo, G2 dispositivo de 2º uso e G3 de 3º uso. Os resultados foram avaliados pelo teste da binomial para comparação de duas 
proporções, a 5% de significância.As taxas de prenhez foram de 70% para o G1, de 50% para o G2 e 55% para o G3. Os três grupos não 
apresentaram diferença estatística (p>0,05). Alguns autores também não encontraram diferença estatística entre novilhas submetidas a 
protocolos com dispositivo de P4 (CIDR®- Pfizer) novo (57,5%), reutilizado uma vez (63,8%) e reutilizado 2 vezes (47,9%). Entretanto outros 
autores observaram que a maior concentração sérica de P4 proporcionada pelos dispositivos novos, promoveu menores diâmetros 
foliculares durante a IATF em novilhas, levando à reduzidas taxas de ovulação e concepção. Porém eles observaram que a inserção de eCG 
no protocolo melhorou estas taxas. Neste trabalho concluiu-se que, novilhas Nelore podem ser submetidas a protocolos de IATF com 
dispositivos tanto novos quanto reutilizados, sem haver comprometimento das taxas de prenhez. 
 
Palavras-chave: iatf; progesterona; novilha. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PERFIS HEMATOLÓGICO E IMUNOFENOTÍPICO DE BOVINOS DA RAÇA GUZERÁ APTIDÃO LEITEIRA EM 
RELAÇÃO À RESISTÊNCIA OU SUSCEPTIBILIDADE A RHIPICEPHALUS (BOOPHILUS) MICROPLUS 
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Curso: Medicina Veterinária 
 
A raça Guzerá é uma das raças mais adaptadas aos sistemas de produção extensivos dos países tropicais, sendo resistente ao calor e a 
parasitas como o Rhipicephalus (Boophilus) microplus, além de ser uma raça com dupla aptidão, sendo utilizada na produção de carne e 
leite com alto teor de gordura e proteínas. As infestações pelo Rhipicephalus (Boophilus) microplus é uma das grandes barreiras 
encontradas na produção de leite visto que provocam perdas econômicas decorrentes não somente da ação do parasita ao hospedeiro, 
como a anemia, por exemplo, mas também na tentativa de controlar essas infestações por meio de medicamentos o que aumenta o custo 
da produção. O Guzerá é uma raça considerada resistente ao carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus, esta resistência está 
relacionada a aspectos fisiológicos como quantidade de pêlo, cor da pele, produção de substâncias repelentes, auto limpeza, entre outros e 
também por fatores imunológicos como elevado percentual de células T e citocinas (IL-1, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 e IL-12). Porém estas 
características imunológicas são mais descritas em animais holandeses e nelores. Escassos são os trabalhos com Guzerá, neste contexto, 
o presente estudo objetivou caracterizar os perfis hematológico e imunofenotípico de linfócitos periféricos de bovinos da raça Guzerá com 
DNA mitocondrial taurus e indicus. Neste trabalho foi possível analisar a contagem de células relacionadas a imunidade ao carrapato como 
as células CD4+, CD21+, CD8+, CD γδ +, monócitos, e avaliar também o numero de carrapatos em diferentes dias do ciclo do parasito, em 
animais com DNA mitocondrial indicus e taurus. Não houve diferença significativa no número de linfócitos T CD4+, CD8+, CD γδ +, linfócitos B 
CD21+ e monócitos entre os bovinos com DNA mitocondrial taurus e indicus. Porém, o número de carrapatos foi estatisticamente menor nos 
animais com DNA mitocondrial indicus. Neste contexto, pode concluir que bovinos da raça Guzerá com DNA mticondrial indicus é menos 
infestado por carrapatos que os bovinos com DNA mitocondrial taurus. 
 
Palavras-chave: Guzerá, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, DNA mitocondrial. 
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SOROPREVALÊNCIA DA LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA NO TRIÂNGULO MINEIRO - MG, BRASIL  
 
SOUZA, LYA LEMOS BITTAR RIBEIRO DE; BITTAR, JOELY FERREIRA FIGUEIREDO;  
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Medicina Veterinária 
 
A Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é uma infecção viral que acomete bovinos e pode manifestar-se na forma de linfocitose persistente ou 
pela presença de linfossarcomas. Está mundialmente distribuída e causa perdas econômicas, principalmente na pecuária leiteira. Segundo à 
Organização Mundial de Saúde Animal, a LEB é uma doença de notificação obrigatória, porém nem todos os países possuem programas 
para o controle e a erradicação desta enfermidade. Este trabalho objetivou avaliar a prevalência da Leucose Enzoótica Bovina em rebanhos 
bovinos de três microrregiões do Triângulo Mineiro (Araxá, Frutal e Uberaba). Para a avaliação sorológica foram colhidas 853 amostras de 
soro de bovinos fêmeas, mestiças, com idade superior a 24 meses para a caracterização da prevalência de anticorpos séricos antivírus da 
Leucose dos Bovinos por meio da prova de imunodifusão em gel de ágar (IDGA). Após a determinação do número de animais positivos e 
negativos foi realizada a análise estatística pelo método Qui-quadrado com nível de significância de 5%. Na microrregião de Araxá das 236 
amostras coletadas 46 resultaram em positivas (19,5%) e 190 resultaram em negativas (80,5%). Na microrregião de Frutal couclui-se que 
das 247 amostras coletadas, 26 foram positivas (10,5%) e 221 foram negativas (89,5%). E a microrregião de Uberaba totalizou 370 
amostras e entre elas resultaram em positivo 91 delas (25%) e negativo 279 (75%). Analisando o percentual de positividade no total de 
amostras analisadas (853) e por propriedades (83), a prevalência foi respectivamente de 19,0% e 79,5%.Neste contexto, pode-se concluir 
que a falta de conhecimento da doença pelos produtores, a falta de manejo sanitário das propriedades e a ausência de controle sanitário no 
trânsito de animais contribui para a disseminação da LEB. 
 
Palavras-chave: Guzerá: Leucose Enzoótica Bovina, Prevalência, Epidemiologia. 
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CRIPTOGRAFIA DE DOCUMENTOS GRÁFICOS UTILIZANDO AUTÔMATOS CELULARES. 
 
ALMEIDA, HUMBERTO PESSOA, OLIVEIRA, CINTIA CARVALHO; SILVA, BRUNO DA, OLIVEIRA, 
DANIELE CARVALHO 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia de Computação 
 
Atualmente é imprescindível tratar de forma segura informações sigilosas pela Web e considerando que a funcionalidade e praticidade da 
internet tornam alguns processos cotidianos mais ágeis, várias possibilidades surgem e fronteiras são atravessadas. Para garantir que a 
troca de informação confidencial de imagens ocorra de forma segura pela Web a criptografia assume papel importante. A identificação do 
algoritmo ou da chave criptográfica utilizada no processo de cifragem partindo do conhecimento apenas dos criptogramas por eles gerados é 
uma aspiração dos criptoanalistas e uma preocupação para os projetistas desse tipo de algoritmo. Ultimamente, a aplicação de técnicas de 
Reconhecimento de Padrões nos criptogramas, tal como Algoritmo Genético, evidenciou indícios de assinaturas decorrentes dos processos 
de cifragem, sendo tais assinaturas consequência dos algoritmos criptográficos ou das chaves.A principal contribuição neste projeto é a 
modelagem da fase de pré-processamento, esta fase é necessária para modelar os criptogramas em uma estrutura de dados passível de 
ser utilizada como dado de entrada por algoritmos de agrupamento. O Algoritmo Genético, contribui no processo de agrupamento 
automatizado de criptogramas gerados por algoritmos ou chaves distintas, e as técnicas utilizadas na construção dos algoritmos foram 
Algoritmo Genético e outras nos demais processos.Foi feito um levantamento de técnicas existentes para reconhecimento de padrões 
criptográficos. Os classificadores foram Redes Neurais Artificiais(RNA), Naive Bayesian(NB), Support Vector Machines(SVM) e Algorítmo 
Genético. A importância da RNA é a função de treinamento que determina como um neurônio vai responder à sinais de entrada e criar o 
resultado através da função de ativação, já  o NB, o seu processo de classificação considera que todos os atributos devem ser 
independentes. O objetivo do SVM é produzir um modelo que prediz o resultado dos dados de teste conhecendo apenas os atributos desses 
dados, e é baseado na construção de hiperplanos n-dimensionais que dividem os dados em dois grupos. A técnica mais interessante para 
nosso projeto é Algorítmo Genético, que pode fazer agrupamento de criptogramas e achar soluções aproximadas em problemas de 
otimização e busca.Com várias pesquisas relacionadas, conclui-se que tanto os algoritmos quanto as chaves utilizadas no processo de 
cifragem transmitem “assinaturas” independentemente do tipo de texto em claro utilizado. O levantamento da técnica mais adequada para 
análise de um sistema criptográfico é de suma importância para avaliar qual técnica criptográfica irá trazer mais segurança, eficiência e 
eficácia. No nosso trabalho futuro, será feito uma reavaliação das técnicas aplicadas anteriormente no projeto (RSA, El-Gamal e Curvas 
Elípticas) utilizando algoritmo genéticos para analisar quanto à segurança da imagem criptografada, e melhorar o desempenho do custo de 
tempo dos algoritmos. 
 
Palavras-chave: algoritmo genético; criptograma; criptoanálise. 
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IDENTIFICAÇÃO DO VINHÁTICO NO TRIÂNGULO MINEIRO PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NO CERRADO 
 
ALVARENGA, LOREN FERREIRA, TANAKA, CECÍLIA SATHIE XAVIER; BUCEK, ELIZABETH UBER; VELASCO, NELSON DINIZ; 
OLIVEIRA, LILIAN FLÁVIA ARAUJO; ASSIS, LEONARDO CAMPOS DE; FERNANDES, ANDRÉ LUIS TEIXEIRA . 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia Ambiental 
 
Nas últimas décadas a agricultura e pecuária vem substituindo a vegetação nativa, provocando impactos que geram desequilíbrios 
ambientais, principalmente no Bioma Cerrado, com a perda da flora como o vegetal vinhático. O vinhático, assim denominada popularmente, 
é uma arvore do cerrado, sendo dela usado a casca, a madeira e os frutos. Apresentam propriedades medicinais, sua madeira é de 
interesse econômico, e seu cultivo pouco explorado para produção de mudas. Na literatura são descritas 10 espécies de vegetais que 
recebem o nome popular de vinhático, sendo que algumas espécies apresentam resistência ao fogo rápido, capacidade de inibir o 
desenvolvimento de insetos, fungos, bactérias e de uso popular como planta medicinal, justificando o estudo sobre elas para sua 
recuperação no bioma vegetal uma  As áreas degradadas e os indivíduos foram localizados através de visitas técnicas de campo, a coleta 
dos frutos foi feita manualmente e com auxílio de podão, a análise biométrica foi realizada com auxílio de paquímetro e os parâmetros 
medidos foram: comprimento, largura na região com e sem semente, espessura e pecíolo. Foi realizada a análise estatística descritiva e de 
correlação segundo Pearson, com erro máximo de 1 cm e grau de confiança de 95%. As exsicatas dos indivíduos foram preparados e 
depositados no Herbário Credenciado HUFU. As áreas detectadas como degradadas que se encontram nos municípios do Triângulo 
Mineiro, são: Uberaba, Veríssimo e Conceição das Alagoas. Foram localizados 23 indivíduos denominados popularmente de vinhático em 
Uberaba, onde apenas 4 floresceram e frutificaram e foram classificados cientificamente como sendo da espécie “Plathymenia reticulata”. A 
coleta dos frutos se realizou no início de amadurecimento e submetidos à análise biométrica. A variabilidade dos frutos foi apresentada nos 
indivíduos: Pr09 (comprimento do pecíolo, espessura da fava com ou sem semente); Pr11 e Pr12 (comprimento do pecíolo, espessura da 
fava sem semente e largura no centro do fruto); Pr16 (comprimento do pecíolo e espessura da fava com semente e largura da fava no 
centro). A existência de áreas degradadas no Triângulo Mineiro é uma realidade. Em Uberaba existe vinhático da espécie “Plathymenia 
reticulata” e seus frutos apresentaram menor variabilidade e coeficiente de variação <10%, para as variáveis do comprimento e largura das 
favas. A maior variabilidade ocorreu no comprimento do pecíolo e na espessura das favas. Nos frutos de “P. reticulata” existe correlação 
entre as variáveis: comprimento sem pecíolo e largura com semente.Palavras-chave: oftalmologia veterinária; catarata; cães. 
 
Palavras-chave: plathymenia reticulata; diagnóstico ambiental; plantas do cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 
 
3E 

 
PLANTA DIDÁTICA DE AUTOMAÇÃO EM REDE ASI E PROFIBUS COM ACESSO REMOTO VIA INTERNET 
 
BERNARDES, GUSTAVO CAETANO, BUSO, RAFAEL ROCHA 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Engenharia de Computação 
 
Construir três plantas didáticas de processos industriais, conectadas em rede de comunicação Profibus e com protocolo em AS-Interface, que 
nos permite realizar processos do tipo de: Pressão e Temperatura, Nível e Vazão, Resfriamento e Aquecimento de Fluídos(ex: água) e tudo 
controlado e operado por instrumentos de automação industrial: CLPs, válvulas, transmissores, resistências, tanques, reservatórios, 
tubulações e comandos eletrônicos.Utilizou-se de apostilas sobre os assuntos e temas específicos para o projeto, tais como: CLPs, 
PROFIBUS, AS Interface, Controle de Processos, Automação Industrial e Apostilas SMARs (pressão, telemetria, nível, temperatura, vazão, 
válvulas de controle e outras variáveis). Para a elaboração da planta didática, seu fluxograma, componentes, peças e desenho 3D utilizou-se 
dos seguinte softwares: AutoCAD P&D 2013, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical e SolidWorks 2013.O projeto possibilitará obter 
conhecimento a respeito dos processos de medição e controle industrial, podendo ser feito remotamente via internet, utilizando-se de alguns 
meios de conexão em rede para sistemas de processos industriais que estarão conectados à planta didática e controlada por um 
computador.Nossas expectativas quanto ao projeto final das Plantas Didáticas é para podermos realizar experimentos industriais, tais como: 
Resfriamento de fluidos, nivelamento de fluidos, controle de pressão, controle de temperatura, controle de vazão, aquecimento de fluidos, 
controle das variáveis dos processos, leitura e controle dos processos industriais.Com a elaboração das Plantas Didáticas, será possível 
realizar experimentos nas áreas de automação industrial, possibilitando alunos e professores a realizar testes e corrigir erros do processo. 
Porém o diferencial deste projeto é que utilizamos a comunicação em rede Profibus, o que nos permite obter conexão e controle por acesso 
remoto via internet, o que será um significante avanço para os estudos de processos industriais, pois atualmente o mercado exige a 
qualificação dos profissionais e o conhecimento dos mesmos em tecnologias novas e também há o fator de desenvolvimento tecnológico, este 
é referente ao acesso remoto para o controle destes processos nas Plantas Didáticas, controlando-os remotamente estaremos avançando 
tecnologicamente quanto aos processos industriais já elaborados em tecnologia anteriores, estas feitas com controle analógicos e digitais 
porém todos monitorados por sinais elétricos por meio de um operador em contato direto com a Planta Didática. Com este projeto será 
possível o operador realizar os estudos da Planta Didática em um computador, posicionando-o em um local independente na qual estará a 
Planta Didática. 
 
Palavras-chave: planta didática; automação industrial; automação e controle. 
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PRAÇA DR. JORGE FRANGE. 
 
CARLINI, DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA, MALUF, CARMEM SÍLVIA 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
 
A discussão sobre os espaços públicos desencadeia um melhor relato sobre as praças existentes. A falta do uso, ou o uso inadequado nos 
demonstra um estudo mais aprofundado o porquê destas diferenças. Na qual a Praça Dr. Jorge Frange é de suma importância para a cidade 
de Uberaba, com as suas modificações existentes ao longo do tempo e os diferentes usos transformando as perspectivas distintas de 
inserção para os usuários da praça. De acordo com as mudanças ocorridas nos momentos distintos da praça pode-se determinar: Uso como 
Terminal Rodoviário Intermunicipal na década de 50 a 60; Praça da Bandeira e conseguinte a mudança do Terminal Rodoviário em 1972, 
para a atual Rodoviária Municipal.Em homenagem ao médico residente e atuante socialmente em Uberaba, a Praça da Bandeira passa a se 
chamar Praça Dr. Jorge Frange. Na década de 80, houve a inclusão do Março Maçônico e na década de 90, a construção dos banheiros 
públicos. Os materiais utilizados para a conclusão desta pesquisa ocorreu com registro iconográfico, entrevistas estruturadas para os usuários 
e comerciantes do entorno e sendo atualizados em gráficos; os mapas comportamentais das adjacências, visitas in loco em momentos 
distintos para atribuir as diferentes formas de uso e apropriação do espaço público. Os resultados obtidos nesta pesquisa são as 
interferências da vida moderna com a vida mais simples que podem ser destacadas principalmente na Praça Dr. Jorge Frange. Por ser um 
bairro populoso e um dos mais antigos da cidade de Uberaba, a vida social local é baseada ainda em muitos encontros na praça 
principalmente de idosos que habitam perto da mesma.Para tanto os dados analisados nesta esfera pública nos transmite a importância de se 
fundamentar a convivência entre a vida pública e privada, contudo é preciso haver a interação dos usuários com os espaços livres dispostos 
para o uso comum, afinal é um dos locais mais democráticos devido a sua ausência de diferenças de usuários. 
 
Palavras-chave: praça; espaço público; esfera privada. 
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CAPACIDADE GERMINATIVA DA “PLATHYMENIA RETICULATA” DO CERRADO COM E SEM TRATAMENTO POR CHOQUE TÉRMICO 
 
GOULART, BRUNO CESAR, FERNANDES, ANDRÉ LUIS TEIXEIRA; VIEIRA, TATIANA REIS;  
VELASCO, NELSON DINIZ; PEREIRA, ARTHUR MAGNO, BUCEK, ELIZABETH UBER 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Engenharia Ambiental 
 
“Plathymenia reticulata” oriunda do cerrado, popularmente conhecida como vinhático, apresenta porte arbóreo de 6 a 12 m, pode ser usada 
para recuperação de áreas degradadas, justificando seu cultivo em escala comercial. A seleção de sementes é uma etapa importante na 
produção de mudas economicamente viáveis e tem como meta garantir a qualidade física e fisiológica do lote de sementes para fins de 
semeadura e armazenamento. É descrito na literatura uma germinação de 20% em substrato para “P. reticulata”. A área de estudo foi definida 
no cerrado da Fazenda Escola da UNIUBE, Triângulo Mineiro. O levantamento dos indivíduos foi realizado através de visita de campo, 
registro fotográfico, registro Lat/Long GPS, elaboração de exsicata e confirmação do nome científico no HUFU (Herbário Uberlandense da 
Universidade Federal de Uberlândia). As sementes foram coletadas de frutos maduros ainda no pé, conservados a +10ºC. A análise da 
capacidade germinativa foi realizada em sementes com e sem película membranácea; com e sem choque térmico. O cálculo estatístico das 
medidas das plântulas foi realizado utilizando a análise fatorial das variáveis independentes, distribuição binomial e teste Fisher. Devido ao 
baixo índice de frutificação e porcentagem de sementes íntegras obtidas, o teste de cultivo foi realizado em estufa de germinação. A 
porcentagem de sementes não íntegras é elevada (40-60%) em relação às sementes íntegras. As sementes germinaram em estufa com e 
sem película, com e sem tratamento térmico, em proporção semelhante (55%). As plântulas (comprimento legume; altura da raiz; altura do 
hipocótilo; comprimento e largura do cotilédone) apresentam o coeficiente de variação superior a 15 % para todos os parâmetros analisados, 
indicando variabilidade significativa dos dados. A germinação em estufa das sementes de “P. reticulata” em diferentes tratamentos apresenta 
proporção maior que a germinação em substrato descrito na literatura. A seleção de sementes é uma etapa fundamental no aumento da taxa 
da capacidade de germinação das sementes. 
 
Palavras-chave: vinhático; quebra de dormência; plantas do cerrado 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E ANTIOXIDANTE DAS FOLHAS E FLORES DA ESPÉCIE STRELITZIA REGINAE 
AITON. 
 
MENEZES, KAMILA NUNES DE, MARTINS, DEUSMAQUE CARNEIRO FERREIRA, MAURO LUIZ  
BEGNINI, GERALDO THEDEI JÚNIOR, SÉRGIO ANTÔNIO LEMOS DE MORAIS, FRANCISCO JOSÉ  
TORRES DE AQUINO, ROBERTO CHANG, CARLOS HENRIQUE GOMES, CUNHA, LUÍS CARLOS  
SCALON 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia Química 
 
A espécie Strelitzia reginae é uma planta exótica muito utilizada em jardins como ornamentação, pertence à família Strelitzia ceae sendo 
originária da África. É conhecida como flor da rainha ou ave-do-paraíso. Embora a espécie S. reginae seja bastante conhecida e utilizada no 
Brasil, atualmente pouco se sabe sobre sua constituição química e potenciais biológicos. Várias espécies de vegetais têm sido relatadas 
como fonte de metabólitos bioativos e relacionadas a diversos efeitos farmacológicos. Os extratos etanólicos brutos das folhas e flores de S. 
reginae foram obtidos por maceração e as fases por partição líquido-líquido. A avaliação da atividade antioxidante foi realizada pelo método 
do radical livre DPPH e a atividade antimicrobiana pelo método da microdiluição em caldo frente aos microrganismos bucais aeróbios 
Streptococcus mutans, Streptococcus mitis e Streptococcus sanguinis e anaeróbios Porphyromonas gingivalis, Prevotella nigrescens e 
Actinomyces naeslundii. De todas as amostras avaliadas, o extrato metanólico das folhas indicou a maior atividade no sequestro dos radicais 
livres DPPH com CE50 de 41,13 µg mL-1, enquanto que o extrato metanólico da flor exibiu moderada atividade antioxidante com CE50 de 
61,09 µg mL-1. O extrato hexano da folha inibiu o crescimento de P. gingivalis e S. mitis na concentração de 400 µg mL-1, o mesmo ocorreu 
com o extrato metanólico das folhas. As demais bactérias aeróbias e anaeróbias testadas não foram inibidas por estes extratos na faixa das 
concentrações testadas (400 a 12,5 µg mL-1). Com relação às folhas, os mais baixos valores de CIM foram observados com o extrato 
diclorometano frente a P. gingivalis e S. mitis microrganismo anaeróbio e aeróbio respectivamente, com valores de 100 µg mL-1. Os ensaios 
realizados com os extratos da flor indicaram que o extrato em hexano apresentou maior atividade antimicrobiana frente aos microrganismos 
aeróbios com concentrações inibitórias mínimas variando entre 200 e 400 µg mL-1. O mesmo extrato inibiu o crescimento de Streptococcus 
mutans, importante agente etiológico da cárie dental com CIM de 200 µg mL-1. Os extratos das folhas e flores de S. reginae mostraram-se ser 
fonte de compostos com potencial efeito antioxidante e antimicrobiano. Dos extratos avaliados, a fase em diclorometano apresentou os mais 
baixos valores CIM, indicando maior atividade antimicrobiana e o extrato metanólico indicou maior atividade antioxidante pelo método do 
radical livre DPPH. É possível que com o fracionamento dos extratos mais ativos por métodos cromatográficos, ocorra um aumento da 
concentração dos compostos ativos em uma determinada fração promovendo maior da atividade antimicrobiana e antioxidante. Diante dos 
resultados encontrados é possível sugerir que os extratos de S. reginae são fonte de metabólitos secundários com potencial antioxidante e 
antimicrobiano contra microrganismos bucais. 
 
Palavras-chave: Strelitzia reginae; atividade antimicrobiana; atividade antioxidante. 
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FRESA CNC DE 3 EIXOS 
 
SILVA, BRUNO BARBOSA, BUSO, RAFAEL ROCHA 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Engenharia de Computação 
 
Devido ao alto nível de precisão que as máquinas CNC possuem, estas foram facilmente aderidas pelas indústrias, pois podem conseguir 
fazer cortes complexos em estruturas de 3 dimensões, porem hoje em dia já possuem até mais de 3 dimensões. São fáceis de operadas, 
porem o operador, terá que possuir alguns conhecimento específicos para seu manuseio. O equipamento proposto é será capaz de realizar 
varias operações mecânicas de forma automática como: corte, desbaste em peças cilíndricas e planas. Trabalhará de forma rápida, limpa e 
precisa, com isso elevará significativamente o nível de qualidade dos produtos produzidos. Um sistema de controle numérico comanda as 
ações de uma ou mais máquinas por interpretação automática de instruções expressas em números. A palavra "interpretação" refere-se a 
conversão de alguns ou todos os dados numéricos, como distancias, ângulos, temperaturas, concentrações, etc. A primeira fase consiste na 
especificação da Máquina, tais como dimensões, velocidade, material da estrutura, sistema de motorização, refrigeração e aspiração, 
nivelamento técnico da equipe, desenho da maquina em software especifico, cotação e compra de equipamentos, peças e materiais 
necessários para a construção da Máquina Fresadora.A montagem Mecânica do sistema terá foco principal na precisão dos ajustes e 
alinhamentos, parte elétrica e sistema de motorização, refrigeração e de aspiração de resíduos, teste de funcionamento de ajustes. Para que 
uma ferramenta corte um material, é necessário que um se movimente em relação ao outro a uma velocidade adequada. Assim na indústria, 
fresas, tornos furadeiras, retificas e plainas são maquinas que produzem peças por meio de corte do metal. Esse processo se chama 
usinagem. Para a máquina não tivesse uma perda grande na precisão foram selecionados os melhores materiais para sua estrutura, sendo 
composta por aço 1020, sendo dobrada de forma a atender os requisitos da estrutura da máquina. Dentre os resultados obtidos, adquiriram-
se conhecimentos nas áreas de fresagem e usinagem de materiais utilizando maquinas CNC, e também conhecimentos nos softwares CAD.O 
resultado até então foi satisfatório, pois está de acordo com as atividades programadas até então. A fresadora CNC é um equipamento 
desenvolvido para a usinagem de materiais como madeira, PVC, Acrílico, dentre outros, que dispensa a mão de obra humana para confecção 
de diferentes tipos de peças. A sua construção terá poucas adaptações, seu projeto será desenvolvido conforme as demais CNC's 
encontradas no mercado e será utilizada para cortes, furações e confecções de peças no ambiente acadêmico nos cursos de engenharia, 
arquitetura de outros que tiverem necessidade. 
 
Palavras-chave: cnc; controle numérico computadorizado; automação. 
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CRIPTOGRAFIA DE DOCUMENTOS GRÁFICOS UTILIZANDO AUTÔMATOS CELULARES 
 
SILVA, BRUNO DA, OLIVEIRA, CINTIA CARVALHO 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia de Computação 
 
A cada dia aumenta a troca de informações digitais por redes inseguras como a internet. Com esse aumento acelerado e a preocupação 
constante de manter a segurança das informações que são transmitidas, é necessário desenvolver técnicas que mantenham a segurança de 
forma eficiente e eficaz. Uma das técnicas que visam manter segurança entre as comunicações das pessoas é a criptografia, que estuda 
métodos para codificar uma mensagem de modo que apenas seu destinatário legítimo consiga interpretá-la. Em grego, kryptós significa 
secreto e grápho se refere à escrita, portanto, a criptografia poderia ser definida como a ciência de se escrever em código secreto.Na 
criptografia são estudadas e elaboradas diversas técnicas diferentes para se cifrar uma informação. É, portanto, necessário avaliar e 
encontrar a melhor técnica a atender as necessidades da aplicação. Geralmente os melhores métodos são os que conseguem ser ágeis e 
manter uma boa segurança. Quando se trata de criptografia em imagens a técnica RSA não foi muito bem sucedida, pois apresentou um 
custo elevado em relação ao tempo de execução e em relação ao tamanho do arquivo cifrado. Esse custo é devido ao fato de que é 
necessário realizar vários cálculos com números enormes. Tendo em vista os resultados obtidos em pesquisas anteriores utilizando o RSA, 
sentiu-se, então, necessidade de pesquisar e desenvolver novas técnicas. Uma das técnicas encontradas é a Criptografia utilizando 
Autômatos Celulares Finitos, cujos estudos têm apontado ser uma técnica mais ágil e segura ao comparar com RSA, por exemplo. Um 
autômato celular é um sistema totalmente discreto, é definido pelo seu espaço celular e por sua regra de transição. O espaço é um reticulado 
composto por n células em um arranjo com uma ou mais dimensões, cada célula com um padrão idêntico de conexões locais para outras 
células e com uma condição de contorno. É responsabilidade da regra de transição definir como será o próximo estado da célula.Uma das 
técnicas de utilização dos autômatos celulares na criptografia é utilizando o cálculo da pré-imagem para cifragem, e a evolução para frente do 
autômato é utilizado na decifragem. Criptografia utilizando autômatos celulares apresenta melhores resultados em relação ao RSA. Com os 
Autômatos Celulares o tamanho do arquivo não aumenta após cifrado, pois após aplicar a regra de transição no autômato cada célula do 
Autômato Celular se transforma em uma nova célula fazendo com que o arquivo final mantenha o tamanho original. Os Autômatos Celulares 
também tendem a ser mais rápidos pois ao invés de realizar vários cálculos ele executa apenas tomadas de decisões diminuindo o 
processamento do processador. 
 
Palavras-chave: criptografia; autômatos celulares. 
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SIMULAÇÃO DA ENERGIZAÇÃO DE TRANSFORMADORES UTILIZANDO O SOFTWARE ATP 
 
SILVA, LUCAS FACURI DA, SILVA, ANTÔNIO MANOEL BATISTA DA 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Engenharia Elétrica 
 
Normalmente ocorrem falhas em transformadores instalados no sistema elétrico interligado. Defeitos cuja causa tem sido relatada como 
decorrentes da interação transitória dos transformadores com o sistema de potência. Tais falhas motivam a realização de estudos de 
sobretensão transitória de alta frequência e correntes transitórias de magnetização associadas às manobras de energização de 
transformadores trifásicos.  Nessa linha de raciocínio o presente trabalho tem como objetivo investigar os efeitos transitórios associados à 
energização de transformadores de potência na busca de procedimentos para atenuá-los. Os sistemas elétricos de potência podem ser 
estudados de formas distintas como o regime transitório e o regime permanente. Dependendo da sua análise podem ser expressos 
matematicamente por equações algébricas e diferenciais. Nesse estudo buscamos analisar o comportamento das variáveis do 
transformador do momento que os ele é ligado (condição de repouso) até atingir o regime permanente (ponto de operação). O 
transformador é simulado utilizando modelo computacional no software ATP (Alternative Transient Program). Software livre mundialmente 
conhecido para simulação de equipamentos e sistemas elétricos de potência.  Após a realização de vários estudos sobre transformadores, 
definições e seus possíveis efeitos foram simulados casos de energização de um transformador trifásico de 15 MVA, 138KV/13.8 KV, 
conexão &#916;-Y. Dentre estes foram realizados o ensaio a vazio e o ensaio em curto circuito. O ensaio a vazio é feito no lado da baixa. 
As chaves do circuito foram fechadas antes mesmo do inicio da energização não causando transitórios. O ensaio em curto nos permitiu 
obter parâmetros de impedância e resistência percentuais, além de obtenção das perdas totais no transformador. O aparecimento da 
corrente inrush devido aos chaveamentos das fases e a existência de fluxo remanescente no núcleo serão parâmetros contemplados para o 
fenômeno. Para se evitar problemas durante a energização, dois métodos são utilizados: o resistor de pré-inserção e chaveamento 
controlado. Os resultados obtidos no presente estudo mostram a importância dos efeitos transitórios nos transformadores em sua operação 
de energização. Foram estudados os fenômenos de corrente e tensão transitória pela simulação computacional utilizando o ATP, 
possibilitando uma a visualização dos espectros das frequências das correntes e tensões. A corrente transitória de partida (inrush) pode ser 
prejudicial para componentes ligados ao transformador visto que pode danificar chaves de ligação ou dispositivos de proteção ligados aos 
enrolamentos do equipamento. Verificou-se que se faz necessário controlar no momento de sua energização. Os procedimentos 
apresentados mostram-se eficazes atenuando a corrente no transformador, diminuindo os riscos e danos que possam vir a ocasionar um 
mau funcionamento do dispositivo. 
 
Palavras-chave: tensão transitória; corrente de magnetização; efeitos transitórios. 
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EXPLORAÇÃO DE MÉTODOS PARA CÁLCULO DE PERDAS DE CARGA EM TUBULAÇÕES ATRAVÉS DE DIFERENTES MODELOS 
MATEMÁTICOS 
 
VOSS, THIAGO HENRIQUE, FREITAS, BRUNA COSTA RIBEIRO SANTOS DE; ALMEIDA, JÉSSICA SILVA; FERREIRA, RODRIGO 
MEDEIROS; ACERBI, TÚLIO, BARREIRO, CARLOS HENRIQUE 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia Civil 
 
O presente trabalho tem por objetivo explorar os conceitos de hidráulica, para desenvolver um sistema que possibilite solucionar os cálculos 
teóricos e empíricos aplicados a soluções com ênfase na Hidrodinâmica, onde se observa a necessidade de resolução periódica de 
sistemas de equações de grande complexidade. Nos estudos preliminares, observou-se que a equação de Colebrook-White e Swamme-
Jain são largamente utilizadas na hidráulica aplicada a tubulações para a obtenção do coeficiente de atrito (f). Neste sentido, a solução 
computacional poderá, como exemplo, proporcionar ao usuário, com simplicidade e facilidade a obtenção do coeficiente de atrito de um 
escoamento a partir do conhecimento do comprimento, do diâmetro e da rugosidade do tubo, bem como da temperatura e velocidade de 
escoamento do líquido e o valor do coeficiente de viscosidade cinemática. A definição do problema em Hidráulica estudado exigiu 
fundamentação teórica que abrange conhecimentos de fenômenos de transporte aplicados à hidráulica, portanto, se fez necessário o 
estudo de bibliografias básicas e avançadas gerando cálculos mais precisos e confiáveis. A metodologia para a definição do problema 
seguiu os seguintes passos: conhecer as dificuldades algébricas dos problemas a serem resolvidos; executar a resolução manual de 
exercícios práticos comuns em problemas da hidráulica, utilizando os cálculos, fórmulas e tabelas; elaborar programas computacionais que 
se apliquem aos modelos matemáticos resolvidos; fazer o comparativo entre os resultados encontrados manualmente com os 
computacionais; Os resultados asseguram qualidade, agilidade e confiabilidade aos cálculos envolvidos, na resolução de problemas de 
sistemas hidráulicos, dando condições ao engenheiro de visualizar, conferir e até analisar alterações que possam ser realizadas no projeto 
inicial, e para a construção do protótipo foi necessário realizar uma análise aprofundada das equações de Colebrook-White e Swamee-Jain. 
A equação de Swamee-Jain calcula o fator de atrito (f) sem restrições quanto ao regime de escoamento, número de Reynolds e rugosidade 
relativa, porém os projetistas ainda relutam em utilizá-la, devido ao número reduzido de estudos sobre esta equação, podendo ocorrer 
desvios capazes de condenar um sistema de irrigação, seja pelo superdimensionamento, elevando os custos, seja pelo 
subdimensionamento, resultando em vazões e pressões inferiores às projetadas. Por outro lado, a equação de Colebrook-White é a mais 
utilizada atualmente sendo somente aplicável a regimes turbulentos lisos e rugosos e tem um erro de 3 á 5 %. Entende-se que mais estudos 
são necessários, mas a partir das analises das diversas fórmulas, nota-se grande potencial para avanço no campo da hidráulica em relação 
às perdas de carga a fim de aprimorar o sistema e proporcionar cálculos mais fáceis e confiáveis para os diversos tipos de usuários. 
 
Palavras-chave: tensão transitória; corrente de magnetização; efeitos transitórios. 
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AVALIAÇÃO FARMACOGNÓSTICA DA “MORINDA CITRIFOLIA” CULTIVADA NO BRASIL: CONTROLE DA PLANTA E DA DROGA 
VEGETAL 
 
YNOUE, HIRO NAVES, PAULO, LAÍS DE OLIVEIRA; VIEIRA, TATIANA REIS; VELASCO, NELSON  
DINIZ; BOSQUETTI, LORRAYNE DE BARROS, BUCEK, ELIZABETH UBER 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Engenharia Ambiental 
 
A “Morinda citrifolia” L., é um vegetal da Família Rubiaceae, largamente utilizada no mundo, popularmente conhecida como noni e oriunda 
das ilhas do Havaí e Taiti. Pesquisas científicas descrevem as substâncias presentes nas folhas, raízes, cascas e frutos, dentre elas: 
antraquinonas; esterois; flavonóides; triterpenos; polissacarídeos; ácidos graxos; cumarinas. Os produtos à base de noni, comercializados 
na Europa, são avaliados pelo Comitê Científico da Europa como alimentos e complemento alimentar. A localização dos indivíduos foi 
realizada por meio de entrevista com a população local de duas regiões, Triângulo Mineiro e Goiás, seguida de identificação por 
comparação das características morfológicas externas descritas na literatura. A droga vegetal foi obtida a partir da coleta do vegetal, 
seleção, secagem a 35°C em estufa de circulação de ar forçada, trituração e conservação ao abrigo de luz. A análise farmacognóstica foi 
realizada de acordo com técnicas farmacopêicas brasileiras. Foram localizados e identificados indivíduos como sendo “Morinda citrifolia” 
(noni), cultivados em residências, sítios, fazendas em Goiânia/Goiás e Araguari/Triângulo Mineiro, assim como seu comércio em feiras 
populares, supermercados e em estabelecimento “sacolão” nas duas regiões, sendo em Goiás comercializado desde 2011 e no Triângulo 
Mineiro desde outubro de 2012. A droga vegetal/folha apresenta as características de acordo com a literatura, assim como a droga 
vegetal/fruto verde, sendo ambas obtidas com granulometria <2,00mm e >0,850mm e as características farmacognósticas semelhantes à 
descrita na literatura. A droga vegetal/fruto maduro apresenta características organolépticas diferentes do fruto maduro fresco. Existe cultivo 
do noni nas regiões do Triângulo Mineiro e Goiás, mostrando ser viável o seu desenvolvimento no clima tropical do Brasil. É possível a 
elaboração da droga vegetal a partir do fruto verde e do fruto maduro oriundos dessas regiões brasileiras, com características físicas 
semelhantes. Este estudo sugere, portanto, a viabilidade da elaboração de produtos a partir de noni cultivados no Brasil. 
 
Palavras-chave: droga vegetal; noni; cultivo no brasil. 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE TRANSFORMADORES DEVIDO A REJEIÇÃO DE CARGAS POR SIMULAÇÃO UTILIZANDO 
ATP 
 
PEREIRA, MICHELE ARAÚJO; SILVA,  ANTÔNIO MANOEL BATISTA DA 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso:Engenharia Elétrica 
 
Transformadores são importantes dispositivos adaptadores de níveis de tensão e estão presentes ao longo de qualquer sistema elétrico. 
Em decorrência deste fato há grande motivação para a existência de estudos para análises do comportamento de transitórios 
eletromagnéticos relacionados a estes equipamentos. Os dados obtidos através de simulações permitirão que a proteção dos 
transformadores seja devidamente dimensionada, levando em conta o efeito das ondas transitórias. Com o modelo computacional 
utilizando, ATPDraw, objetivou-se evidenciar a conduta do comportamento das variáveis elétricas em transformadores de potência 
submetido a rejeição de carga. O projeto foi realizado utilizando-se recursos computacionais e equipamentos instalados nos laboratórios de 
engenharia da Universidade de Uberaba. Incluiu a pesquisa teórica para conhecimento do problema da rejeição de carga em 
transformadores de potência e as suas formas de simulação utilizando o ATPDraw. Após realizar vários estudos a respeito de 
transformadores, definição e seus possíveis efeitos, foi computacionalmente simulado um sistema elétrico envolvendo dois transformadores 
de 15MVA, delta-estrela, 138KV/13,8KV que alimenta cargas elétricas conectadas a um barramento de 13800 V. As chaves que permitem a 
passagem de corrente para as cargas foram responsáveis por simular a rejeição de carga. Foi simulado um sistema com 5 cargas fixas de 
impedância constante. Estas foram retiradas nos instantes 1, 2, 3 segundos e duas em 6 segundos. No resultado obtido da simulação 
computacional do evento, não foram observadas variações transitórias importantes em consequência de rejeição de carga. Analisando a 
tensão no secundário dos transformadores notou-se que a amplitude foi crescente de acordo com a rejeição das cargas, variando de 12,829 
KV a 14,363 KV, representando 11,958% de variação. Já a curva de corrente apresentou um declínio em seus valores com a rejeição de 
cargas, com amplitudes de 164,296 A a 71,620 A. Sendo que ao rejeitar todas as cargas, obtivemos corrente de 5,956 A. A variação em 
percentual média de corrente foi de 24,094%. Ao simular um possível defeito em uma dos transformadores, este sendo desativado 
completamente, foi possível notar a presença do comportamento transitório nas variáveis tensão e corrente do dispositivo. Ocorrido devido 
a grande rejeição de carga. Quando o sistema é energizado, há o aparecimento da corrente de magnetização Inrush, e a tensão e corrente 
permanecem relativamente instáveis por período de tempo característico do fenômeno. A partir das simulações realizadas, foi possível 
observar que os distúrbios provocados pelos transitórios são mais frequentes quando se energiza um sistema. Na operação de rejeição de 
carga o comportamento transitório das tensões e correntes do transformador é confortavelmente estável. 
 
Palavras-chave: Transitórios eletromagnéticos; ATPDraw; Transformadores. 
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PORTAL EUREKA: COMUNIDADE VIRTUAL DE APOIO À APRENDIZAGEM  
 
BARBOSA, WESLEY LOURENÇO; OLIVEIRA, CINTIA CARVALHO  
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia de Computação 
 
Na última década, o advento de tecnologias da informação como a popularização dos computadores e acesso à rede mundial de 
computadores, trouxe um novo impulso para a propagação e disseminação de conhecimento através da internet. Com o objetivo de 
aprimorar estratégias de ensino foram desenvolvidos os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Muitas pesquisas sobre ambientes de 
aprendizagem têm se concentrado em entender a influência dos estilos de aprendizagem na interação com o ambiente virtual. Nesse 
contexto, o Portal Eureka, comunidade virtual de apoio ao aprendizado, desenvolvido como projeto de iniciação científica pela UNIUBE, 
propôs num primeiro momento, fornecer a modelagem dos índices de estilo de aprendizagem baseados no ILS (Index of Learning Styles) 
desenvolvido por Felder e Soloman. Mas a perspectiva é que seja implantado um sistema especialista para diagnosticar os estilos 
cognitivos dos alunos.O Eureka foi implementado utilizando tecnologias e linguagens de programação modernas tais como PHP, Javascript, 
HTML5 e MySQL. Para o processo de modelagem de estilos de aprendizagem dinâmica é necessário a utilização de técnicas de 
Inteligência artificial, como algoritmos genéticos, que permitem a implantação do sistema especialista.Grande parte dos ambientes de 
aprendizagem atuais não faz nenhum tipo de clausterização (técnica que busca separar grupo de coisas ou pessoas com comportamento 
semelhante) dos estilos de aprendizagem, partindo do pressuposto de que todo aluno aprende da mesma maneira. E pesquisas recentes 
apontam que as diferenças no comportamento cognitivo afetam diretamente as reações dos alunos diante do ambiente virtual com o qual 
integragem. No Portal Eureka, a primeira etapa da clausterização é feita por meio da aplicação de um questionário composto por 44 
questões, baseadas no modelo proposto por Felder e Soloman, onde as respostas possibilitam a análise sobre a forma de processamento, 
percepção, recepção e organização de informações pelos alunos. Este questionário foi aplicado a 130 alunos do ensino médio e dos cursos 
de graduação da Universidade de Uberaba. A análise desses resultados permite entender melhor como se dá a modelagem estática de um 
estilo de aprendizagem. Porém, um sistema especialista precisar ser dinâmico e, partindo do pressuposto de que o estilo de aprendizagem 
muda, ou seja, não é estático, a clausterização dos alunos deve ser obtida a partir de sua interação com o ambiente e não mediante 
aplicação de questionários. Após a conclusão das pesquisas sobre estilos de aprendizagem e estudos de técnicas de inteligência artificial, 
será possível aplicar uma modelagem dinâmica dos estilos de aprendizagem dentro do portal. Dessa forma, é necessário que as 
concepções de formas de conhecimento e aprendizagem, orientações de aprendizagem, e as percepções e preferências dos alunos sejam 
sensíveis a um ambiente virtual de aprendizagem, favorecendo situações de aprendizagem individualizadas e direcionadas. 
 
Palavras-chave: ambientes virtuais de aprendizagem; estilos cognitivos; índices de estilos de aprendizagem. 
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE CONCRETOS PRODUZIDOS COM INCORPORAÇÃO DO RESÍDUO DE MARMORARIAS 
 
SILVA, THIAGO DAMASCENO; MARTINS, ADRIANA PEREIRA RESENDE; PAIVA, PHELIPPE MENDONÇA DE; RIBEIRO, ANDERSON 
OSVALDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Civil 
 
Diversas rochas ornamentais são utilizadas na construção civil atualmente. Dentre elas, pode-se citar o mármore, cujos processos de 
extração e beneficiamento das rochas geram quantidades significativas de resíduos. Dessa maneira, neste trabalho foi realizado um estudo 
referente à incorporação do resíduo de marmorarias em concretos produzidos com auxílio do método de dosagem IPT/USP, com o objetivo 
de proporcionar uma opção para o aproveitamento do resíduo e evitar seu descarte irregular.O resíduo utilizado possui baixa granulometria 
e foi adquirido em empresa localizada na cidade de Uberaba (MG). A fim de verificar as propriedades dos concretos, foram produzidos e 
analisados três diferentes modelos de concreto, com 0%, 10% e 15% de adição do resíduo de marmorarias em relação à massa de cimento 
Portland. Para cada modelo foram elaborados três traços com diferentes proporções de agregados e relação água/cimento. As 
propriedades dos concretos com incorporação do resíduo de marmorarias foram comparadas com as obtidas pelo concreto sem 
incorporação (concreto de referência). Os concretos foram constituídos por cimento Portland CP-II E-32, areia média, pedra britada 
basáltica e água potável, além do resíduo de marmorarias nos modelos que receberam tal adição. A dosagem dos materiais foi realizada 
pelo método IPT/USP. As propriedades avaliadas foram o consumo de cimento Portland, a resistência mecânica à compressão e o teor de 
absorção de água aos 7 e 28 dias de idade. Os ensaios para determinação dessas propriedades e para caracterização dos materiais 
constituintes do concreto foram realizados de acordo com os critérios estabelecidos pela ABNT em normas específicas.Os concretos com 
incorporação do resíduo de marmorarias atingiram menor resistência média à compressão aos 28 dias de idade. A maior diferença 
observada na resistência média para um determinado traço foi igual a 19% para o modelo com 10% e 21% para o modelo com 15% de 
adição do resíduo de marmorarias, ambos em relação ao concreto de referência. Já para o teor médio de absorção de água ocorreu maior 
variação nos resultados, tendo os modelos com incorporação do resíduo de marmorarias apresentado maior teor de absorção de água. A 
diferença máxima foi 40% para o modelo com 10% e 45% para o modelo com 15% de adição do resíduo de marmorarias, ambos em 
relação ao concreto de referência.As diferenças provocadas pela incorporação do resíduo de marmorarias na resistência mecânica e no 
teor de absorção de água do concreto foram razoáveis, embora não prejudiquem potencialmente o desempenho do material em situações 
convencionais. Assim, o estudo indicou uma possibilidade de aplicação para o resíduo obtido no corte e beneficiamento das pedras de 
mármore. A incorporação analisada pode, portanto, gerar economia e contribuir para a diminuição do descarte irregular do resíduo de 
marmorarias. 
 
Palavras-chave: resíduo de marmorarias; concreto; cimento portland. 
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CONTROLE DE PRAGAS DO MILHO A PARTIR DO USO DA AZADIRACHTA INDICA A. JUSS (NIM) 
 
VINHAL, JONATHAN TENORIO BORGES; CLEIDENELY EVANGELISTA FRANCO; FERREIRA, DEUSMAQUE CARNEIRO  
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Química 
 
A elevada taxa de crescimento populacional exigiu um aumento na produção de alimentos, trazendo junto contigo a necessidade em 
expandir áreas de cultivo, aprimorar técnicas de plantio e melhora no rendimento de plantações. Dessa forma a produção de monoculturas 
foi intensificada, ficando vulnerável ao surgimento de pragas e acarretando assim graves problemas econômicos e ambientais. Lavouras de 
milho têm apresentado avanços sucessivos de produtividade, movimentando significativamente a economia do país. Sendo assim é 
importante rever conceitos de controle de pragas, pois eles influenciam diretamente a qualidade dos grãos produzidos. Espécies resistentes 
de pragas são selecionadas pelo uso intensivo de agrotóxico, levando o agricultor recorrer a inseticidas cada vez mais potentes. A 
Azadirachta indica conhecida também por Nim, originou-se na índia, e pode ser utilizada como inseticida orgânico. Suas sementes podem 
produzir dois tipos de inseticidas naturais: o óleo que é obtido a partir da prensagem da mesma e o extrato, obtido a partir da maceração da 
semente em solventes orgânicos.Tendo como finalidade aplicação do inseticida natural nas pragas do milho, realizou-se a colheita e 
preparo do fruto, extração do óleo a partir das sementes utilizando solvente hexano e preparação e aplicação das soluções com diferentes 
concentrações na praga do milho Diatraea saccharalis.Foi possível identificar que todas as soluções apresentaram grande eficácia, pois 
realizaram o controle das pragas em um pequeno espaço de tempo. Contudo ao analisar as soluções, a que possuía concentração igual a 
1% se destacou, pois apresentou-se tão eficiente quanto às demais gastando praticamente o mesmo tempo para realizar o controle.É 
notável a importância que o nim tem para o setor agronômico, visto que seus benefícios são evidentes quando se proporciona a redução 
das pragas na agricultura. 
 
Palavras-chave: nim; inseticida natural; culturas de milho. 
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MONITORAMENTO DO BIODIGESTOR E LEVANTAMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS 
 
RITT, BARBARA SANTOS; FERREIRA, DEUSMAQUE CARNEIRO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Ambiental 
 
A necessidade de buscar fontes alternativas de energia elétrica devido a deficiência das matrizes energéticas se faz cada vez mais presente 
no cotidiano de pesquisadores e afins do assunto. Com o crescente consumo de carne suína durante as últimas décadas, os dejetos dos 
animais começaram a ser estudados e analisados por apresentarem elevada carga orgânica de alto poder calorífico, o que torna possível 
realizar a conversão do biogás em uma fonte de energia elétrica. A fim de verificar a quantidade de matéria orgânica degradada foram 
realizadas análises de DQO (Demanda Química de Oxigênio) do afluente e efluente com o intuito de quantificar o quanto de biogás foi 
produzido e qual sua qualidade.A pesquisa foi realizada na Fazenda Escola da Universidade de Uberaba, município de Uberaba, em um 
biodigestor tipo lagoa coberta que tem como biomassa o esterco proveniente da granja de 1.200 suínos em fase de crescimento e 
terminação. A pesquisa teve duração de um ano e as análises foram feitas periodicamente. O princípio do método para determinar o valor 
da DQO consiste na oxidação química da matéria orgânica empregando-se um reagente fortemente oxidante, como o dicromato de potássio 
em meio ácido.Durante o primeiro trimestre obteve-se uma redução de 70% de DQO e uma produção de 68% de biogás. No segundo 
trimestre a redução foi de 66% de DQO e 65% de produção de biogás e no último trimestre a redução de DQO foi de 70% e a geração de 
biogás foi de 70%. Futuramente, a instalação de métodos de purificação do biogás como o lavador de gás, é indispensável, pois com a 
retirada da água, gás sulfídrico e do gás carbônico, o poder calorífico é elevado, além de aumentar a vida útil do sistema evitando a 
corrosão do mesmo. A precipitação e temperatura no local afetam diretamente a quantidade de matéria orgânica degradada e 
conseqüentemente a quantidade e qualidade de biogás produzido, pois quanto maior for a precipitação e menor a temperatura, menor será 
a eficiência do sistema, ou seja, com um elevado índice de precipitação, ocasiona-se a diluição do efluente e conseqüente baixa atividade 
bacteriana. A utilização do biogás proveniente da biomassa dos dejetos suínos como fonte de energia limpa mostrou grande eficiência. 
Embora se trate de um produto altamente poluente, é possível gerar lucros e diminuir despesas para o empreendedor pela utilização do 
biogás para geração de energia elétrica, produção de energia térmica e biofertilizante. Com a comparação dos valores da redução de 
matéria orgânica com a meteorologia (temperatura e precipitação) durante os meses de análise, inferimos que estes podem ter tido uma 
interferência direta da redução de DQO e produção de biogás. Nos meses mais chuvosos (primeiro e segundo trimestre) a produção de 
biogás decresceu, ficando em torno de 65 a 68% de geração de biogás. Enquanto que no último trimestre apresentou maior geração de 
biogás (70%), o que coincidiu com os meses de menor índice de chuvas e de maiores temperaturas. 
 
Palavras-chave: produção de energia; dejetos de suínos; análises de dqo. 
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MODELAGEM E CONTROLES CONVENCIONAIS DE BIOPROCESSOS 
 
KASHIWABARA, MARINA SAYURI; CARDOSO, ANAMARIA DE OLIVEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Química 
 
Sistema de controle de processo possui grande importância nas indústrias, pois através dele pode manter ou melhorar um processo 
controlando uma variável de saída a fim de que o sistema se estabilize ou se aproxime do ponto desejado com a manipulação de uma 
variável de entrada sendo considerada a variável referência. Para melhor identificação e entendimento esse sistema de controle, ele pode 
ser construído em blocos com setas indicando os fluxos do processo. Métodos de controles convencionais, como o PID, são muito utilizados 
nas empresas devido a sua simples manipulação, porém possuem ação de resposta muito lenta ao contrário dos métodos mais avançados 
que tem sido alvos de estudos para substituir os métodos tradicionais e atingindo bons resultados em menor tempo e com viabilidade para 
as atividades industriais. Para este trabalho foi desenvolvido com um modelo matemático  para a produção de etanol para o qual foi feita a 
simulação para verificação do comportamento do mesmo e posteriormente utilizando o modelo desenvolveu-se  o controlador PID  para o 
processo utilizando como método de autossintonia o método de relé com histerese. Os resultados foram simulados utilizando o  software 
Scilab.Com a manipulação da concentração de substrato na entrada do processo para atingir ou aproximar da concentração desejada de 
etanol no final do processo com taxa diluição constante e setpoint igual a 2035,7257 kg/m3 os parâmetros obtidos na sintonia do controlador 
PID foram Kc  igual a 5,0545.10-1;  T_I igual a  1,42.101 e o T_D igual a 3,55. Esta simulação neste tipo de processo apresentou resultado 
satisfatório atingindo o ponto desejado. Diante do resultado obtido comprova-se que este método de autossintonia PID com método de relé 
com histerese pode trazer muitos benefícios aos setores industriais, como menor tempo de execução, facilidade de trabalho, menor 
possibilidade de erro de atuação e de  ser de muita utilidade, garantindo assim, a qualidade de seus produtos e de seus processos. Ao 
contrário dos métodos tradicionais como o de Ziegler-Nichols, que necessitam de maior tempo para execução e que diante de perturbações, 
podem ocasionar erros de processo. 
 
Palavras-chave: autossintonia; controle de processo; produção de etanol. 
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REUTILIZAÇÃO DE GESSO RESIDUAL COMO FILLER DE MISTURA BETUMINOSA  PARA PAVIMENTO FLEXÍVEL 
 
ALMEIDA, JÉSSICA SILVA; FREITAS, BRUNA COSTA RIBEIRO SANTOS DE; FERREIRA, RODRIGO MEDEIROS; 
VOSS, THIAGO HENRIQUE; FREITAS, LUIZ HUMBERTO DE 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Civil 
 
Este projeto trata de um problema ambiental, o descarte incorreto do gesso. O mercado da construção civil cresce cada vez mais porém 
não existem muitas ações de sustentabilidade para evitar a poluição causada pelo entulho gerado pelas construções. O gesso é um 
material que exige cuidados em seu descarte, porém essa preocupação não existe. O que realmente ocorre é a eliminação de todos os 
materiais misturados de forma irregular, o que causa problemas ambientais. A ideia do projeto surgiu a partir da análise desses problemas, 
com o intuito de minimizar a poluição do ambiente provocada pelo gesso residual das construções. Uma boa forma de eliminar esse 
material das caçambas é triturar e misturá-lo ao Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), substituindo o calcário, que é o material 
de enchimento mais usado neste tipo de concreto. Para executar o projeto, foi feita uma visita a um canteiro de obras e coletada uma 
amostra de gesso residual, a qual seria descartada de forma incorreta com outros entulhos. Todo o processo foi realizado com base no 
método Marshall, que determina a quantidade ótima de ligante a ser utilizado em misturas asfálticas usinadas a quente, obtendo assim a 
estabilidade (resistência máxima à compressão radial) e a fluência (deformação total apresentada pelo corpo de prova) do material (DNER-
ME 043/95). Para ser utilizado no experimento o gesso sofreu um processo de refinamento para redução do material coletado. Após a 
redução dos resíduos foi utilizada uma peneira de 0,075mm (#200) para verificação do filler, conforme especificado na norma DNER-EM 
367/97. Assim, foi feita a coleta dos agregados utilizados para a fabricação do CBUQ e realizada a secagem ao ar destes. Em seguida, 
foram moldados três corpos de prova (CP’s), conforme item 5.2.1 da norma DNER-ME 043/95. Utilizaram-se os seguintes agregados: brita 
1, brita mista, pó de pedra, areia fina, ocorrendo a substituição do filler de calcário industrial pelo filler de gesso residual na ordem de 3% em 
peso de mistura-agregado. Logo após a pesagem de cada um dos agregados juntamente com o CAP (5% em peso de mistura-agregado), a 
mistura foi aquecida até alcançar 150 °C garantindo sua homogeneidade. A moldagem dos corpos de prova foi realizada com a mistura 
descrita e para compactá-los foi adotada a recomendação da DNER-ME 043/95 que trata sobre o método Marshall. Avaliando o resultado 
dos três corpos de prova, observou-se que todos tiveram desempenho considerável, próximo aos resultados do CBUQ de dosagem 
convencional, com boa resistência e menos espaços vazios. Isso significa uma estabilidade maior na pavimentação, garantindo um 
resultado mais eficiente. Considerando os bons resultados, é possível aplicar o produto final, a princípio, em vias de tráfego leve. Essa 
recomendação se faz necessária, pois se deve analisar com mais profundidade os resultados, principalmente no que tange a porcentagem 
de vazios que é uma característica intimamente ligada ao tipo de filler empregado.  
 
Palavras-chave: gesso residual; pavimentação; sustentabilidade. 
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OTIMIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO DE ADSORÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
EXPERIMENTAIS OBTIDOS COM AS ISOTERMAS DE ADSORÇÃO E CINÉTICA DO PROCESSO DE ADSORÇÃO 
 
BARRA, ALINE DOS REIS CHAVES, SILVA, NATHAN ALVES DA; FERREIRA, DEUSMAQUE  
CARNEIRO, VELASCO, NELSON DINIZ 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Química 
 
Devido ao crescimento do setor industrial e populacional houve um aumento considerável no lançamento de efluentes industriais, a geração 
dos mesmos torna-se um dos maiores problemas ambientais, pois são descartados diretamente ao meio ambiente sem receber qualquer 
tipo de tratamento, acarretando o aumento da poluição desses corpos receptores. Os metais tóxicos apresentam diversos efeitos nocivos 
aos ecossistemas, pois são altamente reativos e bioacumuláveis. Além de afetar a qualidade dos solos, e principalmente, dos recursos 
hídricos e, esses contaminantes mesmo em baixas concentrações podem comprometer seriamente a potabilidade da água para consumo 
humano. Todos os experimentos de biossorção foram realizados em batelada, utilizando balões volumétricos de 100 mL. A fibra foi 
previamente tratada com NaOH à 0,1 M. O sistema composto de 50 ml de solução do metal e e concentração de biomassa de 20 g/L foi 
mantido sob agitação por um período de 1 hora à temperatura ambiente. Após este período foi realizada a separação da biomassa 
carregada através de centrifugação. Após as amostras serem centrifugadas, as mesmas foram encaminhadas para as análises de absorção 
atômica e a biomassa carregada com os íons armazenada para uma caracterização após o processo de biossorção. A concentração de 
biomassa empregada em todos os ensaios foi de 20 g/L, exceto para a variação da quantidade de biossorvente que foram usados 5, 10, 15, 
20, 30 e 50 g/L. O tempo de contato foi variado em 10, 20, 30, 40, 60, 120 e 150 minutos. Em pH 5 houve remoção de 98,77 % de Pb 2+ , 
em pH 6 a remoção foi de 95,76 %, em pH 7 remoção de 95,31 % já em pH 8 a remoção foi de 94,97 %. Também pode observar que em 
pH 3,22 houve remoção de 82,97% de Ni2+ , em pH 5,12 a remoção foi de 78,58%, em pH 6,2 remoção de 76,56%, em pH 7,18 a remoção 
foi de 77,45% já em pH 8 a remoção foi de 79,03%. Houve maior eficiência de remoção em tamanho de partículas na faixa de 50-70 mesh. 
O melhor tempo foi de 60 minutos para ambos os metais. O pré-tratamento de biossorvente mais eficiente foi de NaOH que permitiu 
remoção de 78,58% e 98,77% para Ni e Pb. Nestes experimentos, a concentração de coco ideal foi 20 g/L. Nos experimentos da 
concentração inicial de íons metálicos, percebe-se uma ligeira diminuição da capacidade de adorção com o aumento da concentração dos 
íons. Constatou-se com os experimentos, que o maior percentual de remoção ocorreu em pH ácido, conforme o esperado, pois em pH 
básico os íons Pb2+ e Ni2+ reagem com os íons OH - em excesso formando bases insolúveis que não são absorvidas pela fibra do coco. 
Quando o valor do pH aumenta uma maior quantidade de grupos funcionais (carboxilas) encontra-se com cargas negativas e podem atrair 
por interações eletrostáticas os íons de carga posi¬tiva. A aplicação dos dados obtidos experimentalmente aos modelos de adsorção de 
Langmuir e Freundlich mostrou que as isotermas de adsorção obtidas para o íon Níquel foi satisfatória para ambos modelos, e para 
Chumbo apenas para o modelo de Langmuir, nas condições experimentais testadas. Isto sugere a ocorrência da biossorção em 
monocamada assim como condições heterogêneas na superfície, onde ambas condições podem co-existir sob as condições experimentais 
testadas. O tamanho de partícula foi um parâmetro que apresentou influência na biossorção das espécies metálicas. O níquel e o chumbo 
apresentaram melhores resultados com um tamanho de partícula maior (0,210 a 0,200 mm), com percentagens de remoção de 78,58% e 
98,77% respectivamente. A cinética do processo estudada, mostrou que a biossorção das espécies metálicas Ni e Pb pelo pó de casca de 
coco satisfaz o modelo de pseudo segunda ordem. O valor da capacidade de adsorção de equilíbrio predita pelo modelo (q=1,921 mg.g-1) é 
semelhante ao valor experimental (q=1,923 mg.g-1) para Níquel e (q=1,935 mg.g-1) é semelhante ao valor experimental (q=1,941 mg.g-1) 
para o Chumbo ; o modelo de pseudo segunda ordem ajusta-se aos dados experimentais, apresentando um coeficiente de correlação 
elevado (R2= 0,989 e 0,979).A utilização do pó da casca do coco verde na absorção de metais tóxicos foi eficaz e possui um grande 
potencial para o tratamento de efluentes. Sendo um método alternativo de tratamento, pois ao utilizar a fibra do coco verde propicia-se 
também um meio de reaproveitar essa matéria orgânica que ficaria acumulada em lixões. 
 
Palavras-chave: metais tóxicos; adsorção; cocus nucifera l. 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE REALIDADE AUMENTADA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS APLICADOS NAS ÁREAS 
DA EDUCAÇÃO E JOGOS 
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BORGES VALE, RODRIGUES, MYLENE LEMOS 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia de Computação 
 
A tecnologia de Realidade Aumentada (RA) pode ser uma grande ferramenta na área da educação. Com o uso de RA a essência e a 
importância de buscar conhecimento, que atualmente os alunos perdem ao decorrer do caminho podem ser restauradas. Havendo uma 
necessidade de usar novos métodos na educação, a RA torna-se um instrumento bastante útil e inovador. Em virtude disso, este trabalho 
tem a proposta de apresentar o desenvolvimento um sistema de Realidade Aumentada através de um jogo educativo, possibilitando um 
maior realismo e interatividade, visando à melhoria do processo de aprendizagem do educando.A Realidade Aumentada é uma tecnologia 
crescente com vasto campo de exploração, contribuindo de maneira significativa na •área da educação e garantindo um grande potencial na 
criação de jogos educacionais. Considerando Realidade Aumentada, vislumbra-se a possibilidade da interação homem computador dá-se 
por meio de amplificação do ambiente real com elementos virtuais. A RA envolve tecnologias revolucionárias para o desenvolvimento de 
aplicações, em função de novas possibilidades que oferece para interface com o uso de dispositivos multissensoriais, navegação em 
espaços tridimensionais, imersão no contexto da aplicação e interação em tempo real. Esta tecnologia surgiu da necessidade de trazer o 
realismo para o mundo virtual. A tecnologia emprega uma grande interação entre usuário e máquina. Portanto a Realidade Aumentada é 
uma tecnologia que contribui para as aplicações desejadas, melhorando sempre as áreas em que se aplica. Aprendizagem  móvel é 
agora visto como um meio de manter as pessoas em contato com entre si e com as fontes de informação, independentemente de onde quer 
que esteja localizado. As tecnologias de computação móvel encontram-se atualmente em franca evolução. A utilização de dispositivos 
móveis na educação criou um novo conceito, o chamado Mobile Learning ou m-Learning. Seu grande potencial encontra-se na utilização da 
tecnologia móvel como parte de um modelo de aprendizado integrado, caracterizado pelo uso de dispositivos de comunicação sem fio, de 
forma transparente e com alto grau de mobilidade. O jogo educacional para dispositivos móveis apresentado utiliza sistema operacional 
Android, cujo jogo possui um módulo com Realidade Aumentada (RA), proporcionando maior interatividade jogo/usuário. O jogo será 
parecido com um quiz, com perguntas e respostas, onde o usuário escolhe a alternativa que ele considera correta. A cada resposta certa, o 
usuário ganha uma pontuação, a qual é visualizada no final do jogo. Ainda em desenvolvimento, estão surgindo as primeiras telas do 
projetos.A partir de pesquisas realizadas e análises conduzidas, verifica-se, que apesar de inúmeros sistemas desenvolvidos, ainda há 
vários desafios a serem superados a fim de que as aplicações de RA sejam incluídas na rotina dos profissionais da área da 
educação.Perante o avanço tecnológico, já disponível em considerável parcela das instituições de ensino no Brasil. 
Palavras-chave: realidade aumentada; jogo educacional; educação. 
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REVISÃO NBR 5419 E INSPEÇÕES NO SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 
 
CARREIRA, WELLINGTON, ARRUDA, MARCIO APARECIDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Elétrica 
 
No inicio do século XVll, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, eram realizadas experiências com o objetivo de descobrir e 
estudar as características do raio. Mais precisamente no ano de 1752, o cientista Benjamin Franklin foi o protagonista de uma das mais 
importantes descobertas sobre o tema. Ele realizou uma perigosa experiência, que consistia em utilizar um fio metálico para empinar uma 
pipa de papel em meio a uma tempestade. Com esse feito, observou-se que as cargas elétricas provenientes dos raios desciam pelo 
dispositivo. Descobriu também que hastes de metal conectadas a terra poderiam servir como condutores elétricos, inventando assim o pára-
raios. O raio nada mais é que uma descarga elétrica através do ar, produzida por uma trovoada. E um espetáculo a parte, eles merecem 
uma atenção especial por representar um grande perigo para as pessoas, animais, equipamentos e instalações. Surgiu-se assim a 
necessidade de buscar soluções para minimizar seus efeitos devastadores, visto que não existe nada em termos práticos que possa ser 
feito para se evitar tal ocorrência. Para isso, existe o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que tem por finalidade direcionar e 
dissipar no solo estas descargas.Este trabalho tem como principal objetivo estudar os argumentos da NBR 5419, norma que visa determinar 
as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. A NBR 5419 está 
atualmente sendo revisada, e neste estudo iremos destacar os principais tópicos que estão sendo discutidos, fazendo uma comparação das 
principais mudanças entre a atual e a nova norma.São abordadas as técnicas utilizadas para a medição ôhmica do aterramento e os tipos 
de equipamentos de medição utilizados, também como o critério utilizado na inspeção visual. Todo o procedimento de inspeção foi feito de 
acordo com as normas NBR-5419 e NBR-5410, onde se estabelecem os padrões a serem seguidos. 
 
Palavras-chave: aterramento; captor; spda e inspeções. 
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PROTEÇÃO DE UM MICRO SISTEMA ELÉTRICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA INTERLIGADO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
 
COUGO, GIOVANI RODRIGO, SILVA, ANTONIO MANOEL B DA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Elétrica 
 
Os sistemas proteção estão cada vez mais eficientes por consequência da evolução da tecnologia da área e das técnicas de engenharia. 
São constituídos de relés microprocessados com recursos que possibilitam uma proteção eficaz de circuitos elétricos como aqueles com 
geradores em sistemas de geração distribuída. Sintonizado que essas atualidades o presente trabalho tem o objetivo de obter um sistema 
de proteção com suas caraterísticas típicas utilizando um relé multifuncional, para interligação de um micro sistema de geração de energia 
com a rede de distribuição da concessionária.O trabalho contemplou a análise das funções necessárias para uma proteção  de um gerador 
de 45 KVA, baseada nas normas vigentes. Foram calculados os ajustes para cada função da proteção. A partir dos valores e das funções 
essenciais foi realizado o estudo para apontar o relé com melhor custo benefício. E que fosse de fácil configuração, não necessitasse de 
manutenções rotineiras e finalmente oferecesse alta confiabilidadeDiante das determinações da ND 5.30 (Requisitos para a conexão de 
Acessantes ao Sistema de Distribuição Cemig – Conexão em Baixa Tensão) foram estabelecidas as funções fundamentais, sendo as que 
se seguem:check de sincronismo, sobrecorrente instantânea e temporizada, desvios de tensão e de frequência. Com o projeto realizado as 
perspectivas de funcionamento correto da proteção preconiza que a tensão nos terminais do gerador não seja menor que 80% da nominal e 
não ultrapasse 110% deste valor, por tempo superior a 59 segundos. Recomenda-se que frequência das tensões do sistema tenha variação 
máxima de 0,5 Hz. Se houver desarme do circuito que este seja religado automaticamente pela proteção, 180 segundos após o 
desligamento, se houver as condições ideais. O equipamento selecionado foi o URP6000-(Relé de Proteção Multifunção para mini geração 
distribuída). Ele apresenta as funções impostas pela concessionária, o software de configuração e coleta de oscilografias é disponibilizada 
pelo fabricante. O dispositivo apresenta a verificação interna de desvios diminuindo a necessidade de verificações rotineiras.As funções 
estabelecidas foram determinadas em conformidade com as imposições da concessionária, os cálculos dos ajustes apresentaram 
resultados dentro das normas e a determinação do relé está de acordo com o projeto. Diante das análises dos resultados percebemos que 
a eficácia do sistema de proteção depende da combinação de três etapas do projeto: determinação das funções necessárias, cálculos de 
parametrização e escolha do relé a ser utilizado. Concluímos que obtivemos um projeto de proteção que possui as características típicas de 
ser: rápido, seletivo, sensível, seguro e economicamente viável. Garantindo um sistema elétrico capaz de manter a qualidade da energia 
dentro das normas referentes à tensão, cintilação, frequência, distorção harmônica e fator de potência. 
 
Palavras-chave: relé; multifuncional; geração distribuída 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

 
 
23E 
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SAÚDE E MEDICINA 
 
FERNANDES, FLÁVIA GONÇALVES, OLIVEIRA, LUCIENE CHAGAS DE 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia de Computação 
 
Recentemente, observa-se que o desenvolvimento de tecnologias da informação vem auxiliando inúmeras práticas na área da saúde, em 
atividades como diagnóstico, terapia, gerenciamento e educação, o que exige a necessidade de mudanças e desenvolvimento de novas 
habilidades pelos profissionais das áreas envolvidas. Neste campo, a Realidade Aumentada (RA), por permitir uma interação humano-
computador mais natural, torna-se um recurso de amplo potencial, além de se destacar pelas novas possibilidades de criação, modelagem, 
visualização, interação e simulação tridimensional de imagens, proporcionando interfaces avançadas capazes de gerar a imersão do 
usuário em ambientes com os quais pode interagir e explorar.  Além disso, a aplicação da RA na área da saúde tem sido avaliada de forma 
intensiva nos últimos anos, com merecido destaque, pois representa novos desafios e potencialidades, com a inserção de informações 
complementares e/ou relevantes ao cenário real. Assim, este trabalho apresenta os resultados de um projeto cujo objetivo é o 
desenvolvimento de um Sistema para Ensino da Anatomia Humana utilizando RA, visando contribuir na formação dos estudantes, além de 
unir as áreas da saúde, computação e educação.A metodologia adotada foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, feita através de 
livros, revistas, vídeos e artigos, tanto da área da saúde como da área de RA, a fim de adquirir o domínio do conhecimento científico 
necessário e executar o projeto com êxito. Posteriormente, para a implementação do sistema, foram utilizadas as tecnologias: RA, Android 
para dispositivos móveis, linguagem de programação Java, ambiente de desenvolvimento Eclipse, linguagem de modelagem UML (Unified 
Modeling Language) e ferramenta de design gráfico Blender. Dessa maneira, o usuário do software pode ter acesso em seu próprio 
dispositivo móvel adequado para a aplicação de RA, que exibe as ilustrações como se fossem reais. Além disso, dentre as atividades do 
projeto, foram realizados  levantamento de requisitos e reuniões com a equipe.Como resultados, neste trabalho foram desenvolvidas as 
seguintes funcionalidades do sistema: seleção de um sistema do corpo humano no menu de opções, visto que a anatomia humana se 
divide em sistemas: circulatório, digestório, endócrino, esquelético, excretor, imunológico, linfático, muscular, nervoso, reprodutor, 
respiratório e sensorial. A imagem escolhida então é exibida por meio da RA ao aproximar a câmera do dispositivo móvel sobre o marcador. 
Assim, o sistema proporciona uma aprendizagem mais interativa e interessante sobre a biologia humana. Também foram escritos e 
publicados diversos artigos na área de RA em congressos de renome.Em virtude do que foi mencionado, observa-se que este sistema para 
apoio à aprendizagem da anatomia humana é uma ferramenta muito importante e viável para promover um ensino com melhor 
acessibilidade, além de auxiliar o progresso tecnológico nas áreas da saúde e educação, ambas cruciais para a população. 
 
Palavras-chave: dispositivos móveis; realidade aumentada; saúde. 
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As microalgas são microrganismos fotossintetizantes relacionados à própria existência do oxigênio atmosférico e são tidas como os 
primeiros habitantes terrestres. Relatos citam sua primeira utilização pelo homem há 2000 mil anos para fins alimentícios na China. 
Atualmente são utilizadas para os mais variados fins, sendo a produção de biocombustível um dos principais. Há diversas formas de 
cultivos em diferentes níveis tecnológicos, caracterizadas principalmente pelo fotobiorreator utilizado. Os fotobiorreatores mais populares 
são os abertos, considerados como modelo pioneiro e base para o desenvolvimento de modelos mais intensificados, possui o menor custo, 
porém não possibilita um total controle da produção. Outra categoria bastante conhecida é a dos fotobiorreatores fechados, os quais, 
apesar de possuir um custo maior, tem uma produção intensificada. Para potencializar os fotobiorreatores abertos e viabilizar o custo dos 
reatores fechado surgiram os modelos híbridos, com características intermediárias e excelentes resultados. O fotobiorreator laminar (PBRL) 
que se ocupa esse trabalho se enquadra nesta última categoria. Fruto de pesquisas da Universidade Politécnica de Madrid, objetiva mitigar 
fontes pontuais de emissão de Dióxido de Carbono (CO2), além de proporcionar biomassa com menor teor de humidade à coleta, ponto 
altamente discutido quando se trata de cultivos em meios líquidos, por necessitar uma elevada quantidade de energia na separação da 
biomassa. O trabalho mensurou a influência do fornecimento artificial de CO2 e da variação da Radiação Fotossinteticamente Ativa na 
biomassa produzida semanalmente em dois módulos do PBRL, dividindo-os em três estratos verticais e orientação - influência da variação 
da Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR) – e ausência de fornecimento de CO2 em um dos módulos, além de subdividir cada um 
desses estratos em três, totalizando nove sub-bloco – com o objetivo de melhorar a precisão do experimento. Avaliou-se o peso seco, 
concentração de Nitrogênio e Fósforo, posteriormente analisados frente a fatores ambientais – temperatura, PAR e concentração de 
CO2.Obteve-se um incremento da produtividade de 15,26 e 60,24% para o fornecimento de CO2 e a variação da Radiação, 
respectivamente. As eficiências, produtiva e energética, submetidas às mesmas influências, variaram de 0,12 a 0,18 gr.mol-1 e 0,65 a 
1,94%, respectivamente. Não se observou influência destes fatores na concentração de Nitrogênio, porém o Fósforo foi influenciado pela 
variação da radiação.Demostra-se assim a real influência destes dois fatores na produção de microalgas neste modelo de fotobiorreator, 
principalmente referente às características quantitativas da produção, o que nos leva a concluir que o controle destes dois fatores - 
fornecimento de CO2 e a variação da PAR – é de suma importância na produção de biomassa em PBRL. 
 
Palavras-chave: biomassa algal; eficiência energética; pbrl. 
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Na automação industrial, utilizam-se de aplicações técnicas, softwares e/ou hardwares específicos em uma determinada máquina ou 
processo industrial, com o objetivo de aumentar a eficiência, maximizar a produção, economizar o consumo de energia ou matérias primas 
e reduzir o esforço humano ou maquinário. Uma das formas de auxiliar este controle é através da utilização de válvulas, que são 
dispositivos de controle de fluídos, que podem ser em forma de gases, líquidos ou outros materiais. Este controle é através de abertura ou 
fechamento, obstruindo ou liberando passagens, cujo acionamento depende ou não da força humana. Outra forma de auxiliar o controle na 
automação industrial é através de controladores, que oferecem um controle automático fortemente usado no setor industrial, visando à 
otimização de seus sistemas.  Apesar da eficiência dos controladores, muitas malhas de controle na indústria estão má sintonizada ou 
operando manualmente. Utilizado em demasia nos processos industriais, o controlador PID (Proporcional, Integrativo, Derivativo) pode ser 
representado por um algoritmo simples, capaz de obter um bom desempenho e reverter à má sintonia das malhas de controle.Contudo, 
neste trabalho, pretende-se projetar e construir uma válvula automatizada de controle linear com atuador elétrico que poderá ser usada 
como kit didático na Uniube, neste kit é aplicado conceitos de controle PID em um microcontrolador, que controla a abertura ou fechamento 
desta válvula através de um motor de passo, interligados em uma placa de circuito. A placa de circuito recebe um sinal de 4 a 20ma 
interpretando como valor de setpoint da posição da válvula, um potenciômetro acoplado ao eixo do motor de passo indica a posição que a 
valvula se encontra.Através da simulação é possível obter um resultado de como a válvula deverá responder, utilizando programação em 
linguagem C, para o microcontrolador. Experimentos práticos estão sendo realizados com um protótipo. Os resultados em comparação com 
o simulado e o protótipo poderão ser tratados e implementados.Através desta válvula didática é possível realizar controle de vazão em 
laboratório de ensino sem a necessidade de uma válvula comercial, geralmente de alto custo e o desenvolvimento desse projeto possibilitou 
grande compreensão das característica do controlador PID. 
 
Palavras-chave: valvula de controle; atuador elétrico; controle pid. 
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A necessidade de se automatizar processos cada vez mais complexos muitas vezes demanda estratégias de controle e modelagens de 
sistemas diferenciadas, que impossibilitam a utilização do controle PID tradicional.A lógica Fuzzy é uma alternativa pouco utilizada se 
comparada a PID, que é utilizada em 90% dos casos, mas extremamente aplicável em processos com não linearidades, comportamentos 
variantes no tempo, etc. Neste trabalho são realizadas modelagens e simulações de controle PID e Fuzzy, utilizando como base uma planta 
simulada dentro do próprio controlador, tomando como referência o processo de destilação de álcool de uma coluna de destilação.Para a 
realização do trabalho, das simulações e dos testes no MATLAB, foi primeiro necessário um estudo do controle Fuzzy, do controle PID, e 
até do processo de destilação de álcool.Com o foco do trabalho na simulação da vazão em tubulações, a mesma foi utilizada para o 
controle de densidade da coluna, onde através da regulagem da vazão de álcool de volta para a coluna, é possível se manipular a 
graduação do mesmo no final do processo. Uma planta de primeira ordem com atraso de transporte foi escolhida, e então a mesma foi 
convertida para uma planta discreta com a utilização do MATLAB, e em seguida foi simulada em malha aberta para ter suas características 
avaliadas. Através disso, o controlador PID foi então projetado e sintonizado através de cálculos matemáticos, enquanto o controlador 
Fuzzy teve sua base de dados construída através do conhecimento do processo, ou seja, através de ações que o operador tomaria perante 
a determinadas condições da planta. Durante o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados softwares como MATLAB (simulações e 
cálculos), RSLOGIX 5000 e Fuzzy Designer (desenvolvimento de rotinas Ladder) e Indusoft (supervisório).Como resultado, foram obtidas 
rotinas Ladder no software RSLOGIX 5000, sendo elas rotinas capazes de simular a planta utilizada no MATLAB, além de rotinas com a 
implementação do controlador PID e Fuzzy, o que gerou um maior entendimento de como a montagem do Ladder destes controladores 
seria na prática. Além disso, foi desenvolvida uma tela de supervisório no software Indusoft, onde foi feita a integração com o controlador, 
de modo que foi possível visualizar as variáveis em tempo real, além de possibilitar alterações de setpoint, variável manipulada, até a 
alteração do modo de controle manual/automático do controlador.Foi possível se concluir através da realização deste trabalho a importância 
do estudo do controle inteligente, principalmente para processos não lineares e processos onde se é necessário que o controlador tome 
ações e medidas similares às tomadas pelos operadores do processo. Além disso, foi possível se verificar a aplicabilidade deste tipo de 
controle e do controle PID no processo de destilação de álcool, além de um maior entendimento do mesmo, com suas variáveis de entrada, 
saída, suas particularidades e possíveis soluções de controle. 
 
Palavras-chave: automação; fuzzy; pid. 
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O registro da primeira ligação de um telefone celular é de 3 de abril de 1973, quando o pesquisador Martin Cooper, da Motorola, fez uma 
chamada de uma esquina do centro de Nova Iorque para um telefone fixo. O primeiro celular de Cooper pesava cerca de um quilo, tinha 
25 cm de comprimento e 7 cm de largura e a bateria se esgotava em 20 minutos. Mas a história do celular está vinculada muito mais à 
invenção do rádio que a do telefone, por Graham Bell, em 1876. O alemão Heinrich Hertz produziu, em 1888, as primeiras ondas de rádio 
e descobriu a possibilidade de transmitir informações pelo ar utilizando essas ondas. A descoberta deu origem ao aparelho de rádio como 
meio de comunicação e permitiu também que se realizasse a primeira ligação telefônica entre continentes, em 1914. O início do trabalho 
contempla a minha experiência profissional somada a análise de manuais dos equipamentos IDEN (Integrated Dispatch Enhanced 
Network) ou Rede Digital Integrada Avançada, e leitura de artigos científicos sobre as tecnologia Time Division Multiple Access (TDMA) e 
trunking digital que formam a base do iDEN, tecnologia usada pela operadora Nextel a qual integra transmissão sem fios de voz, dados e 
tecnologia de sistema de mensagens. Depois de estudados os materiais didáticos sobre a tecnologia mencionada elaborar um trabalho 
que possa abordar de maneira simples e eficaz o funcionamento da mesma. Elaborar um artigo cientifico sobre a tecnologia usada por 
umas das operadoras mais diferenciadas no acirrado mercado de telecomunicações, enfocar de maneira simples mas detalhada os 
serviços oferecidos bem como funcionamento de uma tecnologia pouco conhecida e com uma carência de textos em português. O IDEN é 
uma tecnologia diferenciada por que diferente das tecnologias que surgiram ao longo dos anos como o TDMA, o Groupe Special Mobile 
(GSM) ou o Code Division Multiple Access (CDMA) que foram sistemas criados por empresas de engenharia e comprados pelas 
operadoras, o IDEN foi um pedido da Nextel a Motorola, ou seja, a operadora passou a ideia de como ela queria prestar serviços de 
telecomunicações aos seus clientes e a Motorola viabilizou esse projeto, por isso se trata de um sistema de transmissão de voz e dados 
exclusivos.. 
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No mundo globalizado e tecnológico em que se vive, há sempre a necessidade de buscar mais inovações a fim de facilitar e melhorar a 
vida da sociedade.   A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia de interface do usuário extremamente promissora e cada vez mais 
viável. A Realidade Aumentada (RA) pode ser aplicada na Automação Industrial. A automação industrial é a aplicação de técnicas, 
softwares e/ou equipamentos específicos em uma determinada máquina ou processo industrial, com o objetivo de aumentar a sua 
eficiência, maximizar a produção com o menor consumo de energia e/ou matérias primas, menor emissão de resíduos de qualquer 
espécie, melhores condições de segurança, seja material, humana ou das informações referentes a esse processo, ou ainda, de reduzir o 
esforço ou a interferência humana sobre esse processo ou máquina (PAZOS, 2002). Dentre as pesquisas efetuadas o modelo mais eficaz 
no reconhecimento de gestos é o Modelo de Markov. Este modelo é definido por uma coleção de estados conectados por transições, ou 
seja, uma sequência de imagens que determina o movimento. O processo inicia com um estado inicial, e com o decorrer dos estados até 
ao fim, configura-se um símbolo/gesto. As transições e símbolos são aleatórios e são governados por distribuições de probabilidade. o 
software ainda não foi 100% concluído, porém atualmente é capaz de identificar se houve movimentos laterais, direita ou esquerda. O 
aplicativo desenvolvido até o momento, foi elaborado em Java usando o Framework JMF. O software apresenta um tela com o vídeo que 
esta sendo capturado e outro com o vídeo onde ocorre as detecções e demarcações de movimento identificado. A apresentação do local 
onde ocorre o movimento ainda esta sendo apresentado através do console do Java. A implementação do protótipo de detecção de 
movimentos, ainda necessita de melhorias e de implementação de reconhecimento dos gestos verticais, alto e baixo. Todas as formas de 
identificação de gestos e movimentos se demonstraram teoricamente eficientes, visto que seus embasamentos tem fins lógicos e 
coerentes. Os modelos analisados e testados trabalham de maneira diferente as imagens capturadas, nem todos utilizam o método P2-
DHMM que trabalha com a máxima probabilidade de detecção. Na maioria, utilizam metodologias de análises de interposição de frames 
ou mudança dos mesmos nos tempos amostrais. Esta verificação vai muito mais a fundo do que a comparação de frames, mas sim ao 
valor de pixel á pixel. 
 
Palavras-chave: realidade aumentada; automação industrial; motion tracking. 
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As plantas sintetizam a partir de seu metabolismo compostos que são denominados metabólitos secundários. Pesquisas têm apontado 
que os óleos essenciais obtidos a partir de vegetais apresentam importantes atividades biológicas como antimicrobiana e antioxidante e 
que os mesmos são ricos em metabólitos secundários. A espécie Strelitzia reginae é uma planta muito utilizada em ornamentação de 
jardins e pertence à família Strelitziaceae sendo originária da África. A indicação dessa espécie na cultura popular para o tratamento de 
doenças venéreas e contra o inchaço de glândulas sugere a presença de metabólitos bioativos nesse vegetal. Após um levantamento dos 
trabalhos já publicados com S. reginae, verificou-se que poucos estudos foram realizados com essa espécie. É o primeiro relato sobre a 
composição química do óleo essencial da flor de S. reginae. O presente trabalho teve como objetivos extrair o óleo essencial das flores de 
S. reginae pelo processo de hidrodestilação em aparelho Clevenger, bem como identificar e caracterizar os compostos presentes no óleo 
por cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). As folhas foram coletadas nos meses de agosto e setembro de 
2012. Cerca de 350 g do material vegetal fresco foi triturado em liquidificador industrial e posteriormente submetido à hidrodestilação em 
aparelho Clevenger. O óleo obtido foi extraído com diclorometano, separado da fase aquosa em funil de separação e filtrado com sulfato 
de sódio anidro. A mistura foi concentrada e analisada em um cromatógrafo a gás acoplado a espectrometria de massas (CG-MS), 
equipado com um coluna capilar DB-5. A identificação dos compostos foi realizada por meio das bibliotecas de espectros de massas 
Willey, NIST e índices aritméticos.No óleo das folhas o teor encontrado foi de 0,05%. Hidrocarbonetos de cadeia longa e ácidos graxos 
foram os principais constituintes do óleo essencial da flor de S. reginae. A classe dos terpenos foi representada exclusivamente pelo 
diterpeno fitol com 0,98 % da composição do óleo. Os compostos majoritários identificados foram tricosano (14,05 %), pentacosano 
(10,20 %), heptacosano (12,87 %). Foram encontrados ainda os ácidos graxos mirístico e palmítico na composição do óleo essencial da 
flor. Nesse período de coleta o óleo essencial da flor de S. reginae apresentou baixa concentração de terpenos. Novas análises da 
composição do óleo em outras épocas do ano serão realizadas para verificar se é característica da espécie esse resultado. Além de 
contribuir para o conhecimento mais aprofundado da espécie dando competência ao vegetal, a composição química do óleo da flor 
justifica futuras avaliações de atividades biológicas, principalmente devido a presença do diterpeno fitol. 
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As atividades relacionadas à suinocultura ocupam lugar de destaque na matriz produtiva do agronegócio brasileiro. Segundo estimativas, 
em torno de 730 mil pessoas dependem diretamente da suinocultura e mais que isso, essa atividade é responsável pela renda de cerca 
de 2,7 milhões de pessoas. A ARS (Água Residuária da Suinocultura) efluente gerado devido à criação dos animais é composta por 
dejetos, restos de ração e pelos. Portanto contem altos teores de matéria orgânica. Na década de 70 do século passado o biodigestor se 
tornou uma fonte de agregar valor a ARS. Todavia somente em 1990 a técnica atingiu seu auge devido avanços na legislação ambiental 
que se tornou mais efetiva. O principal item da matéria orgânica para o sucesso da geração de energia é um nível alto de metano. 
Consequentemente, este atingindo esse patamar adequado possibilita ao empreendimento a capacidade de se tornar autossustentável 
em energia e até mesmo apto a ter produção excedente, possibilitando sua comercialização à concessionária. O biodigestor que trata as 
águas da suinocultura está dimensionado para tratar 20m³/dia, sendo a condução dos dejetos realizada de forma contínua. O biogás 
produzido no sistema aciona um motor de combustão interna, com uma capacidade de 44 kWh, acoplado a um gerador que por sua vez 
alimenta um QPT (quadro de proteção e transmissão). O QPT é composto por uma chave de transferência e um disjuntor de proteção. A 
chave liga o sistema utilizando as duas fontes de energia (concessionária e o gerador). Quando o gás produzido não for o suficiente para 
fazer com que o gerador atenda a demanda da fazenda, o controlador (painel com relé de proteção) comuta a chave de transferência 
selecionando a fonte da concessionária. Assim que o gerador tem condições de operar para atender a demanda, o processo reverso é 
realizado. Quando o sistema da concessionária é ativado o medidor bidirecional começa a aferir a energia consumida. Com a instalação 
do medidor inteligente e de todas as diretrizes informadas pela concessionária, obteve-se no final do processo um mecanismo para 
averiguar se a quantidade de ARS é suficiente para atender as expectativas de cogeração e atendimento de cargas internas. Com a 
possibilidade de aumento da quantidade de gás o sistema será capaz de acionar o gerador para que esse funcione em sua plena carga. 
Assim ter-se-á geração de energia capaz de atender as necessidades totais do local evitando a compra de energia da concessionária. De 
acordo com os dados analisados sobre a quantidade de matéria que o biodigestor trata por dia, o resultado que se apresenta possibilita a 
geração de energia capaz de tornar a fazenda autossustentável. De acordo com o estudo desenvolvido e com as normas da 
concessionária de energia da região, pode-se aumentar a quantidade de resíduos produzidos e consequentemente elevar o montante de 
energia gerada. Como a energia produzida pelo sistema já se mostra suficiente para alimentar as cargas presentes da instalação, a 
energia excedente pode ser vendida. 
 
Palavras-chave: energia renovável; autossustentável; geração de energia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 
 
31E 

 
CONTROLE DE CORROSÃO POR POLARIZAÇÃO ANÓDICA 
 
OLIVEIRA, RANIERI BORGES DE; ARRUDA, MÁRCIO APARECIDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Elétrica 
 
O uso de soluções químicas agressivas é muito comum em vários processos fabris. As empresas sempre tiveram gastos elevados no 
projeto e manutenção de suas unidades devido à ação destruidora causada pela corrosão. Por este motivo, há décadas, pesquisadores 
vem fazendo testes em laboratórios em busca de métodos mais eficientes capazes de aumentar a vida útil das plantas químicas. Um dos 
métodos empregados chama-se proteção anódica, bastante eficaz se for bem empregado, porém pouco conhecido pela grande maioria. 
No entanto, a falta de um conhecimento elementar em conceitos de eletroquímica possa trazer a esta prática uma falta de credibilidade, 
por vezes até inconsciente. O propósito deste artigo é explanar, de um modo simples, porquê a proteção anódica é praticável, quando e 
como ela pode ser útil.Para que se torne uma aplicação bem sucedida, os estudos devem ser iniciados em laboratório, utilizando-se de 
testes para obter as curvas características do sistema metal/solução a ser empregado, e em seguida ser capaz de determinar o potencial 
ideal no qual a planta deve ser mantida. É importante para tanto, que os instrumentos sejam bem dimensionados a fim de se obter a 
maior eficiência possível. Por assim dito, é certo que haverá uma economia considerável que parte desde o projeto da planta, sem a 
necessidade de empregar metais ou ligas muito nobres em vasos e tanques de armazenagem ou circulação de soluções ácidas. 
Passando pelos custos com manutenção, que também serão reduzidos devido ao baixo desgaste sofrido por corrosão. E por fim, e 
provavelmente o mais importante, a questão ambiental, pois com esse sistema é possível o monitoramento constante da taxa de corrosão 
da planta, sendo capaz de prever com antecedência um desgaste que poderia causar um vazamento de produto químico no ambiente. 
Facilitando assim, o planejamento de uma manutenção preventiva.Pela análise do presente estudo conclui-se que, sem a proteção 
anódica a planta química terá de ser sobredimensionada para atender à sua aplicação. Este método dificilmente é encontrado na prática 
porém sua aplicação é simples, isto se deve provavelmente a falta de entendimento sobre o correto funcionamento do sistema. Há sim, 
perigos e limitações mas, com um adequado suporte de laboratório e instrumentos de qualidade e bem dimensionados, tais impecílios 
não se tornam uma objeção à sua aplicação. 
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CONTROLE FARMACOGNÓSTICO DOS DERIVADOS VEGETAIS DA MORINDA CITRIFOLIA CULTIVADA NO BRASIL 
 
PAULO, LAIS DE OLIVEIRA, VIEIRA, TATIANA REIS; VELASCO, NELSON DINIZ; OLIVEIRA, LILIAN  
FLÁVIA ARAUJO; PEREIRA, ARTHUR MAGNO, BUCEK, ELIZABETH UBER 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Ambiental 
 
Antes de utilizar qualquer planta ou droga vegetal no preparo de medicamentos, deve-se submetê-la a uma análise rigorosa de controle 
de qualidade, dentre eles a análise farmacognóstica. Morinda citrifolia, conhecida popularmente como noni, é considerado planta 
medicinal, de relevante uso tradicional pela população do Pacífico, da Europa, da Ásia e da América do Norte. Seu fruto maduro, de 
aroma forte, é usado como suplemento alimentar sendo destacado como principais benefícios: auxilio na redução da hipertensão arterial; 
anti-inflamatório; prevenção e combate do câncer. As classes de metabólitos descritos em frutos oriundos do Pacífico são: polissacáridos, 
ácidos graxos, glicosídeos iridóides antraquinonas, cumarinas, flavonóides, lignanas, fitosteróis, carotenóides, e constituintes voláteis.A 
revisão bibliográfica foi realizada em bancos de dados e revistas científicas. Foi obtido fruto e folhas do vegetal no Triangulo Mineiro e 
Goiás, seguido de preparo do derivado vegetal do fruto maduro e extrato da folha. O fruto maduro coletado foi processado após repouso à 
temperatura ambiente no período de 3 a 5 dias, ao abrigo do sol, da luz e poeira e após processamento, conservado a -20º C. As folhas 
foram secas à 40º C, trituradas e armazenadas ao abrigo da luz. No controle farmacognóstico foi realizado: cinzas, teor de resíduo seco, 
pH e densidade das soluções extrativas; substâncias extraíveis por álcool; identificação dos principais grupos químicos; definição e 
quantificação do marcador.Os indivíduos noni oriundos de Goiás e do Triângulo Mineiro foram identificados como sendo “Morinda 
citrifoilia” no HUFU. As características farmacognósticas dos vegetais das diferentes origens são semelhantes, apresentando metabólitos 
nitrogenados, proteínas, esteroides, ligninas, hemiceluloses, carboidratos e ausência de saponinas. As polpas das frutas apresentam 
acidez e densidade próximo de 1 g/mL (1,0416±0,0057 -Triângulo Mineiro & 1,0699±0,0018 - Goiás). O resultados apresentam coeficiente 
de variação <5%.O processamento do fruto maduro foi realizado somente após 3 a 5 dias de sua coleta para dar continuidade ao 
processo de maturação, quebrando a resistência das fibras presentes no fruto. Apesar da polpa do noni ser viscoso sua densidade é 
próxima à densidade da água. O núcleo esteroidal presente nas amostras não correspondem ao metabólito saponina. Os nonis cultivados 
no Triângulo mineiro e Goiás são semelhantes quanto às características farmacognósticas. 
 
Palavras-chave: qualidade; noni; cultivo no brasil. 
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SIMULAÇÃO DO NÍVEL DE RESERVATÓRIOS EM CONTROLADORES LÓGICO PROGRAMÁVEIS 
 
PINHEIRO NETO, LUCIANO RANGEL, TEIXEIRA, EDILBERTO PEREIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia de Computação 
 
Com a evolução da capacidade computacional dos modernos controladores lógicos programáveis, tornou-se possível a implementação de 
estratégias avançadas de controle que tradicionalmente são realizadas em sistemas digitais de controle distribuído. De forma geral, 
pretende-se, com esse projeto, viabilizar, tanto a simulação de processos, como a implantação de estratégias de controle inteligente nos 
CLPs. Sendo assim, foi desenvolvido inicialmente um ambiente de programação integrado com um sistema supervisório. O sistema de 
simulação de processos industriais foi implantado no CLP. Sendo que a utilização de conceitos da área de inteligência artificial vem se 
intensificando cada vez mais. Na área de controle a experiência revela que o controlador fuzzy apresenta resultados melhores do que os 
obtidos aos controles convencionais principalmente quando se trata de um processo complexo. Dessa forma, o controle de nível de uma 
coluna de destilação será realizado, para efeito de comparação, por um controlador PIC convencional e por um controlador Fuzzy. Sendo 
assim, na segunda etapa, foi desenvolvido um controlador Fuzzy capaz de lidar com as não linearidades da coluna de destilação. Para 
isso, foram utilizadas as técnicas e conceitos da lógica fuzzy. Nesta primeira etapa foi necessário realizar um estudo minucioso referente 
à arquitetura do CLP dando um enfoque a linguagem de programação LADDER, um aprofundamento no software de programação 
RSLogix da Rockwell Software, além de um aprofundamento da comunicação do CLP com o software Factory Talk. Na segunda etapa foi 
necessário realizar um estudo minucioso referente ao controle de nível, além de um aprofundamento em controle inteligente mais 
especificamente controladores fuzzy. Utilizou-se o software Matlab para simulações. A primeira etapa do projeto obteve bons resultados 
uma vez que se realizou um profundo estudo referente aos principais elementos necessários para desenvolvimento do sistema de 
controle de nível de reservatório, sendo eles o CLP e o sistema supervisório. Além de conseguir realizar a comunicação entre o CLP e o 
FactoryTalk. Além de se realizar o equacionamento do controle de nível e sua implementação no CLP. Na segunda etapa, verificou-se 
que o controle com PID foi satistatório. E no que se refere ao controlador Fuzzy, diante dos resultados apresentados, pode-se ver que ele 
apresentou um bom desempenho. Além disso, este controlador se adapta a situação de não-linearidades do sistema. A utilização do 
controlador PID digital foi satisfatório pois obteve-se um controle preciso da variável controlada (nível). Deve-se levar em consideração 
que aproximadamente 90% dos controladores utilizados nas indústrias são do tipo PID. Por outro lado, existe uma razão em estar 
simulando o controle Fuzzy nesta iniciação, pois para a situação de uma coluna de destilação um sistema de controle que seja baseado 
em regras empíricas, na prática pode ser mais eficaz. 
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VALIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DE ANÁLISE DOS ÍNDICES DE ESTILO DE APRENDIZAGEM EM AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM 
 
REIS, NATHAN JOSE LEMOS DOS, CARVALHO, OLIVEIRA, DANIELE 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia de Computação 
 
A necessidade de aprimorar os recursos disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), de modo a ampliar as possibilidades 
dessa ferramenta no processo de construção do conhecimento, é uma preocupação de diversos pesquisadores. Apesar dos grandes 
avanços já desenvolvidos, existe a necessidade de adaptar a interface destes ambientes de modo com que seus recursos sejam melhor 
utilizados de acordo com a característica individual de cada usuário. Para tanto, o Portal Eureka, sistema de AVA, desenvolvido como 
projeto de iniciação científica pela UNIUBE, propôs a utilização dos índices de estilo de aprendizagem desenvolvidos por Felder e 
Soloman de modo a orientar o sistema a como se comportar de acordo com cada personalidade que faz o uso deste, utilizando de 
informações relativas à interação do usuário com o sistema para determinar suas características mediante acesso à determinado 
conteúdo. O método proposto por Felder e Soloman consiste na utilização de um questionário de 44 questões, onde as respostas 
possibilitam a análise sobre a forma de processamento, percepção, recepção e organização de informações. Mediante os perfis 
apresentados por cada indivíduo, é possível determinar qual o melhor roteiro de estudo para este. Porém, para a aplicação desse 
conceitos dentro de um sistema dinâmico, onde as características sejam extraídas de sua interação e não mediante aplicação de 
questionários, surge a necessidade de análise e validação deste método. Nesta perspectiva, foi disponibilizado à 130 alunos e docentes 
do ensino médio e graduação o questionário original de modo a mapear as características de cada pessoa. Com essa análise, foi possível 
extrair dos dados coletados informações relativas às características de cada indivíduo.Selecionado uma amostra desse universo de 130 
pessoas, foram apresentados os resultados obtidos e as análises apresentadas condiziam com a realidade existente, indicando assim 
potencial para a aplicação deste método dentro do ambiente. Nessa fase de análise foi dado início aos estudos sobre o desenvolvimento 
de objetos de aprendizagem que possuam classificações relativas à características existentes no processo de cognição e processamento 
de informações pelo cérebro humano. Esses objetos permitirão a captação de novas informações relativas aos indivíduos, porém como 
essas novas informações serão obtidas através da interação da pessoa com o objeto, será possível obter uma precisão maior a respeito 
da veracidade destas, pois como o contato humano será implícito, as reais ações serão analisadas, ao invés da opção selecionada em 
um questionário, que nem sempre pode representar a real situação ou posição sobre a questão apresentada. Ao adicionar os resultados 
desta segunda fase de pesquisa junto com os resultados já obtidos será então possível adicionar às ferramentas existentes no portal 
Eureka esse recurso que servirá como agente auxiliar na forma como o conhecimento se dá entre aluno, professor e sistema dentro de 
um AVA. 
 
Palavras-chave: índices de estilos de aprendizagem; ambientes virtuais de aprendizagem; cognição humana.. 
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INFLUÊNCIA SAZONAL NA QUALIDADE DO VEGETAL VINHÁTICO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SEUS DERIVADOS 
 
SANTOS, ALLITA REZENDE DOS; CERON, PATRICIA IBLER BERNARDO; MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA; NAME, THIAGO 
FELIPPE; OLIVEIRA, LILIAN FLÁVIA ARAUJO; ASSIS, LEONARDO CAMPOS DE; BUCEK, ELIZABETH UBER 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Ambiental 
 
Plathymenia reticulata Benth e P. foliolosa Benth, conhecidos popularmente como vinhático, são espécies distintas para alguns autores, 
destacando que o aspecto das duas árvores é diferente quanto os meios em que vegetam, reforçando a teoria da existência de um par de 
espécies vicariantes em função do bioma que desenvolve cerrado-mata, justificando o estudo biométrico. Fatores como idade da planta e 
época de coleta, podem causar modificações nos teores dos constituintes químicos os metabólitos e a interação de estudos 
multidisciplinares consiste na análise farmacognóstica do vegetal. No córtex da Plathymenia spp. são descrito a presença de: diterpêno 
furano diterpenos cassânicos, diterpenos platiterpol, pigmentos e taninos.Os indivíduos vinháticos denominados de “Pr” foram localizados 
no cerrado da Fazenda escola da UNIUBE no Município de Uberaba, Triângulo Mineiro, através de visitas de campo, com registro da 
posição geográfica por GPS e fotográfico. A definição do período de floração e frutificação foi realizado através de visita de campo 
mensalmente. Foi preparado a exsicata e encaminhado ao Herbário Credenciado HUFU para identificação botânica. Foi realizado a coleta 
aleatória dos órgãos, seguida de medida dos frutos e sementes dos vegetais, preparo dos derivados vegetais do córtex para controle 
farmacognóstico.Em 2012 o período de floração dos vinháticos, foi no final de outubro (4ª semana) à dezembro de 2012 (2ª semana). Dos 
16 indivíduos localizados, apenas 50 % floresceram e a confirmação da espécie como sendo Plathymenia reticulata foi realizada em 
apenas 08 indivíduos. A comparação do fruto de 4 indivíduos mostrou que existe variabilidade na morfologia externa deste órgão: Pr09 
(comprimento do pedúnculo, espessura da fava com ou sem semente); Pr11 e Pr12 (comprimento do pedúnculo, espessura da fava sem 
semente e largura no centro do fruto); Pr16 (comprimento do pedúnculo e espessura da fava com semente e largura da fava no centro). 
Os córtex de 6 indivíduos foram coletados no período de seca, chuvoso e floração, e os aspectos de densidade teor de resíduo seco, 
coloração, pH, umidade, índice de espuma, índice de intumescência e teor de cinzas apresentaram diferenças entre indivíduos e em 
mesmo indivíduo coletado em diferente período.A distribuição de vinhático na região de estudo pode ser considerado uma população. 
Nem todo indivíduo floresceu no período de 1 ano, mostrando ser necessário uma investigação criteriosa para definir a causa do não 
florescimento. Os frutos mostram variação da morfologia externa, assim como o córtex apresenta variação de características 
farmacognóstica entre indivíduos de uma mesma população e entre coleta em diferentes períodos, confirmando a influência sazonal na 
qualidade do vegetal.  
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APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS EM SISTEMA DE BIOMETRIA 
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Curso: Engenharia de Computação 
 
A papiloscopia teve seu início no século IX na Índia, onde os analfabetos tinham seus documentos legalizados com as suas impressões 
digitais. Em 1879, Alphonse Bertillon conseguiu utilizar impressões digitais para confirmar a identidade dos fatos no caso Will e Willian 
West, mostrando assim, a superioridade da identificação de pessoas através de impressões digitais. O presente trabalho consiste 
basicamente em utilizar desta precisão de reconhecimento das impressões digitais juntamente com técnicas de inteligência artificial para 
testar a eficiência da rede neural quando as impressões estão em diferentes qualidades de maneira decrescente. Desta forma, pode-se 
determinar assim a pior forma possível ainda reconhecida pela rede, além de fazer isso utilizando um programa de baixo custo 
computacional.Para aliar uma técnica eficaz de inteligência artificial – a rede neural – ao reconhecimento de padrões foi utilizado o 
software SFinge 4.0 Demo para gerar as impressões e um programa feito na linguagem DELPHI, que utilizou do sistema de Juan 
Vucetich, que inventou o seu próprio sistema de arquivamento e identificação através das impressões digitais, e que hoje, é o utilizado 
pelo Brasil. Para classificação segundo Vucetich, foram necessárias imagens das digitais fornecidas pelo software, a rede propriamente 
dita confeccionada para atender aos parâmetros necessários e o compilador delphi onde a linguagem da rede foi feita e todo o 
processamento. A rede em questão foi criada para “aprender” e com isso demonstrar de maneira confiável de qual pessoa é a impressão 
digital. O processo de interligação foi feito pelo programa em Delphi, que irá importar as imagens geradas pelo SFinge. Assim, encontrar e 
classificar as minúcias e, inseri-las como entrada para a rede que terá o trabalho para processar e gerar o resultado final comparando-as 
com um banco de imagens previamente cadastrado. Utilizando técnicas de treinamento será possível reduzir a qualidade das imagens e 
obter os resultados esperados. O trabalho ainda está em confecção final, sofrendo ajustes para que a rede consiga obter melhores 
resultados com imagens de qualidade média e baixa, mas já apresentando saídas mais satisfatórias quando a qualidade da digital é alta.A 
rede neural aplicada ao reconhecimento de digitais para utilização no sistema biométrico se mostrou bem funcional para impressões com 
alta qualidade. Para média e baixa qualidade o sistema se mostrou uma eficiência bastante reduzida às vezes por se tratar de imagens 
com algumas falhas relativamente fortes e, em custos computacionais, o programa conseguiu atingir um resultado satisfatório, pois o 
tempo de resposta da rede foi pequeno. 
 
Palavras-chave: redes neurais artificiais; inteligencia artificial; biometria. 
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APLICAÇÕES DA REALIDADE AUMENTADA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS E INTERAÇÃO NATURAL POR MEIO DE 
RECONHECIMENTO GESTUAL: DESENVOLVIMENTO DE INTERAÇÃO NATURAL PARA AUTOMAÇÃO DE UM ROBÔ UTILIZANDO 
KINECT E ARDUINO 
 
SILVA, RILTON WAGNER DE ANDRADE; OLIVEIRA, LUCIENE CHAGAS DE 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia de Computação 
 
A pesquisa em robótica tem diversas linhas de atuação, no qual a navegação e detecção de obstáculos têm sido focadas. Robótica trata-
se de uma ciência que trabalha conceitos de mecânica, eletrônica, lógica e outras áreas. Os robôs geralmente fazem o trabalho onde na 
maioria das vezes seria muito arriscada a presença de um ser humano. Eles também exercem em várias áreas hoje no mundo como, por 
exemplo: um robô na área de soldagem, no carregamento de objetos muitos pesados, na área da medicina, por exemplo, em cirurgias de 
alto risco.A complexidade de um robô passa pelas dificuldades dos projetos mecânicos e elétricos, mas o principal desafio é, com certeza, 
dar ao dispositivo a “inteligência” necessária para que ele possa desempenhar suas tarefas. O Arduino, faz parte do conceito de hardware 
e software livre. Criado na Itália em 2005 por Massimo Banzi e David Cuartielles com o objetivo de permitir o desenvolvimento de controle 
de sistemas interativos, de baixo custo e acessível a todos. O Ethernet Shield permite que um Arduino seja conectado à internet. Ele é 
baseado no chip Wiznet W5100 que fornece uma biblioteca de network (IP) que suporta tanto TCP como UDP. Até quatro conexões de 
socket são permitidas simultaneamente. XNA Game Studio 4.0 é um ambiente de programação que permite usar o Visual Studio para 
criar jogos para Windows Phone, o console Xbox 360, e os computadores baseados no Windows. XNA Game Studio inclui o XNA 
Framework, que é um conjunto de bibliotecas gerenciadas projetados para o desenvolvimento de jogos baseados em Microsoft. NET 
Framework 2.0.As atividades desenvolvidas no projeto foram: especificação de alguns requisitos, análise do projeto, elaboração de 
relatórios e construção de protótipo. Os módulos do software construídos foram: módulo servidor (programação ethernet shield e o 
hardware para controlar os motores) e aplicação do módulo do cliente. Os resultados deverão assegurar qualidade, agilidade e 
confiabilidade na gestão dos processos envolvidos em cada etapa do negócio aplicado, além de apoiar à tomada de decisão por parte do 
usuário do software no controle de atendimentos e do proprietário na gestão dos processos de produção e previsões futuras.Na fase de 
pesquisa realizada no segundo semestre de 2012 e primeiro semestre de 2013 que contempla o estudo e desenvolvimento do módulo de 
controle do robô iniciou-se o desenvolvimento Web utilizando a linguagem Java, plataforma JEE (Java Enterprise Edition) eArduino. No 
entanto, para garantir um melhor controle e desempenho do robô foi utilizado um controle do game XBOX da Microsoft, sendo assim, 
houve a necessidade do desenvolvimento de uma nova aplicação devido as melhorias que aconteceram no decorrer das pesquisas e dos 
teste feitos até o momento. A próxima fase das atividades previstas para o projeto, será a modelagem em 3D da imagem captada através 
do Kinect, priorizando a qualidade e compromisso demonstrado até o momento. 
 
Palavras-chave: kinect; arduino; robótica. 
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TELEPROTEÇÃO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO 
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Curso: Engenharia Elétrica 
 
O crescimento da demanda de energia elétrica no Brasil é maior a cada ano que passa. Juntamente com esse crescimento, surge a 
necessidade de se aprimorar a qualidade e disponibilidade da eletricidade. Neste sentido, as concessionárias de energia, bem como os 
fabricantes de equipamentos de proteção do sistema elétrico de potência buscam encontrar soluções que melhorem o desempenho de 
todo o sistema, a fim de minimizar os danos causados por problemas na rede elétrica, como também minimizar o tempo de sua 
indisponibilidade. A teleproteção utilizada nas linhas de transmissão é uma excelente ferramenta para se garantir a seletividade e rapidez 
desejadas no sistema de proteção, uma vez que consegue atuar de forma precisa e instantânea em toda a extensão da linha, garantindo 
maior confiabilidade e disponibilidade da energia elétrica.O início do trabalho contempla um estudo sobre as técnicas de teleproteção 
disponíveis, verificando em quais situações são mais indicadas sua utilização, bem como suas diferenças e também uma pequena 
abordagem sobre os canais de comunicação utilizados na comunicação entre os dois terminais da linha de transmissão. De posse destas 
informações, serão utilizados dois relés de distância com função de teleproteção habilitadas e um Simulador de Sistemas de Potência 
hexafásico para a realização de testes entre eles, demonstrando o ganho de rapidez na utilização da teleproteção através da análise 
oscilográfica dos ensaios.Após a análise das oscilografias disponibilizadas pelos relés de distância pode-se verificar o ganho de tempo na 
eliminação de defeitos. Em faltas muito distantes de um dos terminais (80% ou mais da linha) não é possível se ajustar a zona de 
subalcance de forma satisfatória sem correr riscos de desligamento indevidos de trechos sem defeito, o que prejudicaria 
significativamente a seletividade da proteção. Neste sentido, sem a utilização da teleproteção, a eliminação de defeitos distantes seria 
realizada pela zona de sobrealcance, que é sempre temporizada. Já para os defeitos ocorridos externamente à linha protegida, a 
teleproteção atua de forma a não permitir, ou bloquear, o desligamento do terminal remoto instantaneamente, atuando como proteção de 
retaguarda. Através dos testes realizados pode-se confirmar os benefícios da utilização da teleproteção. As análises osciligráficas 
demonstram a comunicação existente entre os relés, acelerando sua atuação em faltas ocorridas acima dos limites de atuação da zona 
de subalcance, tornando a eliminação do defeito praticamente instantâneo. A seletividade do sistema de proteção não é alterado, uma vez 
que a atuação da teleproteção somente acontece em faltas internas da linha. 
 
Palavras-chave: relé de distância; proteção; sistema elétrico de potência. 
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ESTUDO E APLICAÇÂO DE ALGORITMOS GENETICOS PARA DEFINIÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PERFIS DE APRENDIZAGEM NO 
PORTAL EDUCACIONAL EUREKA.DOC ESTUDO E APLICAÇÂO DE ALGORITMOS GENETICOS PARA DEFINIÇÃO E 
ADAPTAÇÃO DE PERFIS DE APRENDIZAGEM NO PORTAL EDUCACIONAL EUREKA 
 
SILVA, TATIANE RODRIGUES DA; OLIVEIRA, CINTIA CARVALHO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia de Computação 
 
A variedade e a complexidade dos sistemas virtuais de aprendizagem dificulta a formação de uma aprendizagem focada somente nos 
reais interessados, os alunos. A grande maioria dos sistemas objetiva melhorar sua estrutura para somente poder atender a um número 
cada vez maior de interessados. Assim, a qualidade dos materiais, que deveria ser o foco principal, acaba ficando em segundo plano. 
Sem analisar criticamente a qualidade do conteúdo disponibilizado, frequentemente é fornecido conteúdo incompatível com os perfis dos 
estudantes. Este resumo aborda os estudos e aplicação que estão sendo realizados no portal Eureka dos chamados algoritmos genéticos 
(AGs) para a definição e análise de perfis estudantis.Esses algoritmos se caracterizam por ser uma ferramenta de busca adaptativa, que 
evolui juntamente com a estrutura em que é aplicado. O processo de aplicação desses algoritmos no portal deve ser muito bem analisado 
para que possa retornar resultados eficazes na definição e análise dos perfis dos alunos. É necessário levar em consideração que muitos 
dos perfis traçados irão se parecer uns com os outros. Assim, a possibilidade de agrupar perfis com as mesmas características está 
sendo estudada. Isso possibilitará uma melhora ao se recomendar conteúdo para usuários, pois além das informações do próprio aluno, 
será levado em consideração também o grau de aproveitamento de usuários com perfis similares. Para implementar as técnicas de 
algoritmo genético está sendo estudada a utilização dos chamados agentes de software. São três os agentes de software a serem 
utilizados no portal, o agente estudante, o recomendador, e o de comunicação. O agente estudante fica responsável por analisar o 
comportamento do aluno baseando-se no seu histórico de utilização do portal. Em seguida, essas informações serão repassadas para o 
agente de comunição que as armazenam para futuras consultas do agente recomendador. Esse tem o objetivo de, por meio das 
informações obtidas pelo agente de comunicação, identificar os materiais mais adequados para o perfil do estudante e, será nesse agente 
que irão ser implementados os algoritmos genéticos. Os AGs terão de encontrar a solução ótima, ou seja, o melhor material a ser 
disponibilizado levando em consideração as informações referentes às preferências dos usuários e também às dos usuários de perfis 
semelhantes.Com base nos estudos realizados, conclui-se que a utilização dos algoritmos genéticos é essencial para a criação de um 
portal educacional onde o foco seja o aluno e seu aprendizado. Com essa técnica é possível criar e adaptar perfis condizentes com os 
estilos cognitivos de cada aluno e disponibilizar um conteúdo que se enquadre nesses perfis. O resultado será um portal personalizado, 
que se adapte bem às características e necessidades de casa usuário. 
 
Palavras-chave: algoritmos genéticos; agentes de software; perfis.  
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CONSISTÊNCIA DO CONCRETO COM ADIÇÃO DO RESÍDUO DE MARMORARIA 
 
PAIVA, PHELIPPE MENDONÇA DE; MARTINS, ADRIANA PEREIRA RESENDE; SILVA, THIAGO DAMASCENO; 
RIBEIRO, ANDERSON OSVALDO  
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Civil 
 
Frente à era da sustentabilidade a humanidade busca caminhos para produção de bens e serviços que não agridam o meio como antes 
acontecia, por isso pesquisadores e empresas cada vez mais estão em buscas de materiais e processos industriais alternativos para 
tentar amenizar a produção de resíduos de descarte. Em paralelo com essa maquino fatura deficiente a engenharia civil apresenta grande 
potencial de consumo em seus processos práticos por ser uma atividade realizada em quase todo o globo e por não exigir o uso de 
técnica aplicada na confecção de grande parte dos materiais necessários à construção, sem falar que a mesma se trata de uma das 
atividades que mais gera lixo dentre as áreas do conhecimento humano. Seguindo essa linha de raciocínio o presente trabalho apresenta 
pesquisas e resultados da adição do pó de serra mármore, resíduo proveniente do beneficiamento (corte e polimento) de mármores e 
granitos, como adição no concreto convencional. Esse material foi colhido na cidade de Uberaba e utilizado nas porcentagens de 0, 10 e 
15 % da massa de cimento como adição, os concretos foram produzidos seguindo o método de dosagem do IPT da USP, gerando um 
traço rico, pobre e intermediário para cada faixa de adição, onde em cada uma foram feitos testes de resistência à compressão, slump, 
massa específica e absorção do concreto.Comparando as porcentagens de adições (0, 10 e 15%), sendo 0% o concreto padrão de 
referência, observou-se melhores resultados com o teor de adição de 10%, uma vez que os testes mostraram um pequeno decaimento de 
resistência e resultados satisfatórios nos outros testes com essa porcentagem, outro ponto notável foi a comprovação do preenchimento 
dos vazios entre os agregados pelo resíduo de beneficiamento, uma vez que nos traços ricos de cada teor de adição, onde a 
porcentagem do pó de serra mármore era maior, o slump ou teste de consistência apresentava resultados menores, ou seja a adição 
modifica a consistência e a trabalhabilidade do concreto.Como o trabalho foi realizado com um teor de argamassa pré-determinado por 
cálculos, método do IPT, foi possível a comprovação de uma economia real de cimento por metro cúbico de concreto, mostrando a 
viabilidade da utilização do pó de serra mármore, resíduo geralmente descartado em grande volume no meio, como adição no concreto 
comum. 
 
Palavras-chave: concreto com adição; consumo de cimento; porcentagem de adição. 
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MÁQUINA PRIMÁRIA E POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
LIMA, FREDERICK CARVALHO; DIAS, MARCELO COSTA  
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia Elétrica 
 
A matriz energética brasileira é fortemente constituída por fontes de origem hidrelétrica. No entanto, nos últimos anos, esforços têm sido 
desenvolvidos no sentido de diversificá-la incluindo novas fontes primárias, das quais as renováveis se destacam. Nessa perspectiva, 
projetos envolvendo biogás têm sido estudados para gerar energia elétrica. Em uma planta de geração de energia, para que o biogás 
possa ser utilizado como combustível é necessário identificar sua vazão, composição química e poder calorífico. Parâmetros que 
determinam o real potencial de produção de energia por essa fonte primária. Além de permitir dimensionar os processos de pré-
tratamento do biogás, como a remoção de H2S (ácido sulfídrico) e da umidade, com o propósito é evitar danos aos equipamentos da 
instalação e aumentar seu poder calorífico. Por fim o objetivo do trabalho é obter o motor de combustão interna adequado para converter 
a energia do biogás para energia mecânica.O trabalho foi desenvolvido fundamentando-se em pesquisas bibliográficas e principalmente 
envolvendo artigos publicados sobre a temática. Alguns fatores afetam na geração de energia como: a disponibilidade de gás, 
concentração de metano e o tempo estimado de operação. Com as análises desses fatores observamos o funcionamento geral dos 
motores de combustão interna. Este tipo de motor possui um mecanismo em que o gás metano é misturado ao ar admitido na entrada do 
coletor e a ignição se dá pela injeção piloto de diesel. Sendo o motor controlado pela carga de enchimento dos cilindros. A energia térmica 
produzida pela queima carburante da mistura ar mais combustível dentro do cilindro gera potência e produz torque para acionar um 
gerador elétrico.A planta geradora de energia tem produção diária de aproximadamente 300m³ de biogás, com concentração de gás 
metano de aproximadamente 60%, que apresenta um poder calorífico cerca de 5000kWh/m³. O motor de combustão interna utiliza o 
biogás diretamente, não necessitando de um tratamento sofisticado do combustível. Apenas secagem e filtragem são suficientes. Em 
caráter prático chegamos ao seguinte resultado: a energia gerada com cerca de 12,5 m³ de biogás por hora é de 20KW.Com os estudos 
realizados concluímos que a máquina primária mais apropriada para esse tipo de aplicação é o motor de combustão interna que possui 
alimentação a duplo combustível, usando biogás purificado (metano) como combustível principal e diesel como combustível piloto. Este 
tipo de motor fornecerá o maior trabalho mecânico para a geração de energia e proporcionará bom desempenho durante horas de 
serviço. 
 
Palavras-chave: motores; combustível; diesel. 
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ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DOS RESÍDUOS DE MARMORARIAS EM CONCRETOS 
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RIBEIRO, ANDERSON OSVALDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Civil 
 
O estudo é relacionado sobre a incorporação do resíduo do pó de serra mármore no concreto convencional, com intuito de amenizar 
desgastes de matéria prima e assim beneficiando de forma geral o setor da construção civil. Para projetar o concreto utilizamos o cimento 
CPII E-32, areia média, pedra brita nº 1 e água, portanto para adição utilizamos o pó de serra mármore como já mencionado. No entanto, 
com esses materiais dosamos o traço referência e os traços com adição de 10 e 15% do resíduo com base no método IPT da USP. Com 
muita análise e principalmente ensaios, definimos o traço referência com um teor de argamassa de 53%, assim para as adições adotamos 
que diminuíssemos o teor de argamassa ficando igual a 52% e de tal modo adicionarmos o resíduo nas respectivas porcentagens de 10% 
e 15% com relação à quantidade de cimento. Com essa determinação não foi possível realizar o previsto pelo método IPT que gera o 
diagrama de dosagem definido por três leis Abrams, Lyse e Molinari, pois para realizar esse método é necessário alguns quesitos tais 
como, manter fixo o teor de argamassa &#945; do traço normal, assim como também apresentar o mesmo abatimento do tronco de cone. 
No entanto tivemos que seguir outro estudo de comparação com o efeito da adição e assim não pode utilizar por conta desse desajuste 
de comportamento.Nesta fase final do projeto podemos ter uma análise entre os resultados do traço referência e os percentuais de 
adições 10 e 15% com relação ao cimento. Verificamos que os abatimentos do traço referência mantiveram dentro do previsto na 
dosagem, já com relação às adições houve uma alteração, ambas as adições tiveram uma alteração do previsto que era 60 mm. 
Detalhando melhor as porcentagens de adição vimos que a adição de 10% o traço intermediário e rico tiveram ambos os abatimento de 
70 mm, e o traço pobre teve um abatimento de 85 mm. Também a adição de 15% o traço intermediário e rico tiveram ambos os 
abatimento de 15 mm, o traço pobre teve um abatimento de 50 mm. Ambos os percentuais tiveram a mesma linha de comportamento com 
relação ao abatimento (teste de Slump), assim podemos avaliar que com a adição do resíduo diminuiu o abatimento, ou seja, o resíduo 
fez com que o concreto ficasse mais seco com relação a sua consistência. Uma das vantagens da adição seria pela diminuição do 
abatimento, pois a água envolve todos os grãos do resíduo diminuindo os vazios, de certa forma mais homogêneo, assim aumentando a 
resistência e tendo uma melhora na impermeabilidade. Contudo, com relação a alguns experimentos de absorção e de resistência 
tivemos resultados dentro do esperado, assim nosso projeto foi concretizado com o devido objetivo, ou seja, um resultado bastante 
animador para futuros trabalhos. 
 
Palavras-chave: adição do resíduo; teor de argamassa; abatimento (teste de slump). 
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OTIMIZAÇÃO DO CUSTO DA COLHEITA E TRANSPORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR UTILIZANDO ALGORITMO GENÉTICO 
 
SANTOS, MARCELO HENRIQUE DOS; OLIVEIRA, CINTIA CARVALHO;  OLIVEIRA, DANIELE CARVALHO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso:Engenharia de Computação 
 
O objetivo deste trabalho é desenvolver um Algoritmo Genético (AG) binário e investigar o efeito dos parâmetros genéticos sobre seu 
desempenho para obter a solução do modelo matemático que minimiza o custo de colheita e transporte de cana-de-açúcar do campo 
para a usina. Inicialmente é feita uma revisão bibliográfica sobre o ciclo produtivo da cana-de-açúcar, sobre o modelo matemático utilizado 
e os Algoritmos Genéticos.Os algoritmos genéticos (AGs) são um ramo de pesquisa da Computação Evolucionária e podem ser definidos 
como uma técnica de busca baseada numa metáfora do processo de evolução natural. Para testar a eficácia do algoritmo genético foram 
utilizados os dados descritos em um problema real de uma usina de cana-de-açúcar localizada em Taquarituba-SP. Foram realizadas 
duas simulações do AG alterando o número de iterações, tamanho da população, operador de mutação e operador de seleção a fim de 
encontrar a melhor solução e investigar como a troca desses parâmetros influi no resultado obtido e o tempo de execução.Comparando 
os resultados da Simulação 1 e Simulação 2 é possível perceber uma melhora significativa nos resultados em função do uso do elitismo. 
Pelos resultados obtidos pode se concluir que o método do torneio, apesar de possuir um tempo de execução menor comparado ao 
método da roleta, é ineficaz como solução para o problema em questão. Em contrapartida o método da roleta apresentou ótimos 
resultados. Um número de iterações maior implicou em resultados melhores em ambos os casos, enquanto um número maior da 
população requer um maior tempo para execução do algoritmo. O operador de mutação quando aplicado em conjunto com o método da 
roleta proporcionou bons resultados quando ajustado em taxas menores de 3% e 1%. Já no método do torneio uma probabilidade em 5% 
para a mutação produziu uma melhora significativa nos resultados, porém, essa melhora ainda não foi suficiente para que a eficácia seja 
próxima da eficácia gerada pelo método exato Branch-and-Bound. É essencial a otimização de custos, hoje, no setor sucroalcooleiro em 
decorrer da grande concorrência. O sistema desenvolvido em conjunto com um modelo matemático pode ser utilizado como apoio no 
processo de tomada de decisão e como fonte de estimativas para o setor, o que poderá acarretar um maior retorno financeiro. O sistema 
desenvolvido utilizando algoritmos genéticos na Simulação 1 e na Simulação 2 obteve boas soluções quando se utiliza o método da roleta 
como operador de seleção determinando quais variedades de cana-de-açúcar devem ser plantadas nos talhões determinados, porém, o 
uso do elitismo contribui significamente para uma melhora das soluções e o tempo computacional acrescido pelo seu uso foi muito 
pequeno. O tempo de convergência para a solução no AG implementado pode ser considerado baixo, o método do torneio se comparado 
ao método da roleta convergiu de forma mais rápida, embora, os resultados obtidos por este método não terem sidos satisfatórios. 
 
Palavras-chave: algoritmo genético; otimização; cana-de-açúcar. 
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FERREIRA, DEUSMAQUE CARNEIRO;  
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia Química 
 
A espécie Strelitzia reginae é uma planta ornamental muito utilizada em jardins como ornamentação, pertencente à família Strelitziaceae e 
é originária da África. Uma pesquisa na Literatura aponta que apesar dessa espécie vegetal ser popularmente conhecida, poucos estudos 
foram realizados até o presente momento. Esse vegetal é usado na medicina popular no tratamento de inchaço de glândulas e de 
doenças venéreas. A composição química de óleos essenciais extraídos de vegetais vem indicando que os mesmos são ricos em 
metabólitos secundários e também apresentam importantes atividades biológicas. É o primeiro relato sobre a composição química do óleo 
essencial das folhas de S. reginae. O presente trabalho teve como objetivos extrair o óleo essencial das folhas de S. reginae pelo 
processo de hidrodestilação em aparelho Clevenger, bem como identificar e caracterizar os compostos presentes no óleo por 
cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). As folhas foram coletadas nos meses de agosto e setembro de 
2012. Cerca de 350 g do material vegetal fresco foi triturado em liquidificador industrial e posteriormente submetido à hidrodestilação em 
aparelho Clevenger. O óleo obtido foi extraído com diclorometano, separado da fase aquosa em funil de separação e filtrado com sulfato 
de sódio anidro. A mistura foi concentrada e analisada em um cromatógrafo a gás acoplado a espectrometria de massas (CG-MS), 
equipado com um coluna capilar DB-5 de 30 metros e a identificação dos compostos foi realizada por meio das bibliotecas de espectros 
de massas Willey, NIST e índices aritméticos. No óleo das folhas o teor encontrado foi de 0,01%. Foram encontradas várias classes de 
compostos na composição química como: álcoois, aldeídos, hidrocarbonetos de cadeia longa e terpeno. Dos compostos identificados para 
as folhas, os que apresentaram maior concentração foram pentacosano (10,20%), heptacosano (25,01%) e o diterpeno fitol (13,90%). 
Além disso, o composto aromático 4-vinilguaiacol encontrado na composição dos óleos essenciais de outras espécies de vegetais esteve 
presente. Nesse período de coleta o óleo essencial das folhas de S. reginae apresentou elevadas concentrações de hidrocarbonetos 
alifáticos de cadeia longa e do diterpeno fitol. Não foram encontrados outros compostos da classe dos terpenos além do fitol. Estudos de 
sazonalidade serão realizados, uma vez que, a época de coleta pode interferir relevantemente na presença e na concentração dos 
compostos presentes nos óleos essenciais. Vários metabólitos presentes no óleo essencial das folhas de S. reginae já foram encontrados 
em óleos de outras espécies de plantas que evidenciaram importantes atividades biológicas. 
 
Palavras-chave: Strelitzia reginae; hidrodestilação; óleo essencial; 
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EXTRAÇÃO E PREPARO DE SOLUÇÃO DE NIM PARA APLICAÇÃO DIRETA SOBRE AS PRAGAS DA SOJA 
 
BORGES, CLEIDENELY EVANGELISTA FRANCO; VINHAL, JONATHAN TENÓRIO; FERREIRA, DEUSMAQUE CARNEIRO; BEGNINI, 
MAURO LUIZ;  
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Engenharia Química 
 
O Brasil possui vasto território destinado à agricultura e é um dos maiores produtores agrícolas, processador e exportador mundial da soja 
em grão farelo e óleo, o que se deve à vasta extensão territorial, o clima favorável, recursos hídricos abundantes, entre outros fatores 
fundamentais para a agricultura. Com isso, a expansão das lavouras de soja levou a um maior uso de defensivos agrícolas tóxicos, que 
quando aplicados de forma indiscriminada no controle de pragas, gera efeitos indesejáveis e preocupantes como o aparecimento de biótipos 
resistentes, obtendo como consequência, o uso de dosagens cada vez maiores desses agrotóxicos, além dos efeitos danosos dos 
agrotóxicos para a saúde humana e o ecossistema. Dessa forma, extratos de plantas com potencial inseticida, como a Azadirachta Indica A. 
Juss, conhecida como nim, torna-se uma eficiente alternativa em relação aos defensivos agrícolas tóxicos no controle de pragas, sem 
apresentar efeitos negativos para a saúde humana e para o meio ambiente. Além disso, a extração do óleo bruto de nim utilizando hexano 
mostrou-se com alto rendimento e após a aplicação direta sobre as pragas na concentração de 1%, 10% e 20% notou-se que o índice de 
mortalidade foi de 100% dentro de 40 horas, sendo promissor até mesmo para a menor concentração. 
 
Palavras-chave: Nim, pragas, soja; 
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DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÓXIDO NÍTRICO E IL-6 EM MACRÓFAGOS TRATADOS "IN VITRO" COM TERAPIA 
FOTODINÂMICA 
 
SOUSA, MONIQUE DE; LEITE, MARA DENIZE IGNACIO; TIVERON, RAFAEL ROSA DESTRO; PAULINO, TONY DE PAIVA. 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Odontologia 
 
A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma modalidade terapêutica que se baseia no emprego de luz visível (com comprimento de luz pré-
determinado) e no uso de um fotossensibilizador na presença de oxigênio. Assim a interação de luz com comprimento de onda adequado 
emitida sobre um composto não tóxico (fotosensitizador) e oxigênio resulta em espécies reativas capazes de induzir a resposta celular, 
inclusive de macrófagos. Trabalhos recentes mostram o uso de pró-drogas, como é o caso do ácido aminolevulínico (ALA) que se converte 
em protoporfirina IX, revelando bons resultados na TFD. Sendo assim, os objetivos gerais deste trabalho foram de investigar se a aplicação 
da TFD empregada em doses subletais altera a produção de citocinas, de óxido nítrico e a peroxidação lipídica por macrófagos peritoneais 
estimulados ou não estimulados pelo LPS (lipopolisacarídeo). Foram utilizados ratos Wistar, machos, os quais foram eutanasiados por 
secção de medula. Injetou-se no abdome dos animais  RPMI para posterior retirada dos macrófagos peritoniais.  Estas células foram 
tratadas e avaliadas conforme o seguinte delineamento experimental: grupo controle (não tratadas), grupo tratado com (LPS), grupo tratado 
com LUZ, grupo tratado com LUZ+LPS, grupo tratado com TFD+LPS e grupo tratado somente com TFD. Depois de realizados os 
respectivos tratamentos, foram determinados a produção de TNF-&#945;óxido nítrico (NO) e peroxidação lipídica. Para a aplicação da TFD 
foi utilizado o como pró-droga o ácido aminolevulinico (ALA), na dose de 150 µg/ml. A fluência da luz, por sua vez, foi de 5 J/cm2. A 
determinação da citocina, do NO e da peroxidação ocorreram por técnica de ELISA, Reação de Griess e técnica do malonaldeído, 
respectivamente. Nem a LUZ nem o ALA (per se) não influenciaram  a viabilidade celular. Observou-se que  os níveis de TNF-&#945; 
aumentaram nos grupos tratados com LPS. Já os grupos  TFD+LPS e TDF tiveram uma redução na expressão desta citocina.  Quanto à 
produção de NO, não se detectou nitritos ou nitratos em sobrenadante celular. Nas condições testadas a TFD não induziu a peroxidação 
lipídica de nenhum grupo avaliado (*TFD+LPS ou TFD).O aumento da expressão de  TNF-&#945; no grupo LPS ocorrera como esperado. 
Já os grupos TFD e TFD+LPS tiveram a produção reduzida, indicando ser uma resposta frente à TFD. O fato de se trabalhar em uma 
condição de TFD subletal nos permite supor que foi esta a razão de não terem sido detectados nitritos/nitratos/malonaldeído durante a 
avaliação de produção de No e peroxidação lipídica. Novos estudos, variando-se as condições iniciais serão realizados. 
 
Palavras-chave: terapia fotodinamica; tnf; macrófagos peritoniais. 
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AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA DA DENTINA ADJACENTE A RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA PRESENTES EM DENTES 
SUBMETIDOS AO CLAREAMENTO DENTAL 
 
 
SILVA, LORENA ARAUJO, MACHADO, CAMILA DE SOUSA; NOGUEIRA, RUCHELE DIAS; LEPRI,  
CESAR PENAZZO, GERALDO-MARTINS, VINÍCIUS RANGEL 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Odontologia 
 
A satisfação psicológica e social do ser humano está intimamente relacionada com sua aparência e estética. O clareamento dental surgiu 
com o propósito de buscar a beleza através de um sorriso mais claro. Com a difusão desse tratamento e suas opções de aplicação, como a 
caseira, o clareamento dental se tornou um procedimento comum nos consultórios odontológicos. Devido a isso, esse trabalho tem por 
objetivo avaliar efeitos de 3 diferentes métodos de clareamento dental no selamento marginal e na formação de lesões de cárie secundária 
na interface dente/restauração  de restaurações de resina composta realizadas em cavidades de esmalte dental tratadas com dois sistemas 
adesivos diferentes.Foram obtidos 80 fragmentos de esmalte dental bovino. Em cada amostra foi preparada uma cavidade de 9,0 mm2 de 
área e 2,0 mm de profundidade. Assim, 40 cavidades foram condicionadas pela técnica de condicionamento total (G1, G2, G3, G4) e as 
outras 40 cavidades foram condicionadas pela técnica do auto-condicionamento de 2 passos (G5, G6, G7, G8). Todas as cavidades foram 
restauradas com resina composta.  Após o polimento das restaurações, as amostras dos grupos 1 e 5 foram mantidas em água destilada a 
37°C (controle). As amostras dos grupos 2 e 6 receberam o tratamento clareador caseiro (peróxido de carbamida a 16%), as amostras dos 
grupos 3 e 7 receberam o tratamento clareador de consultório ativado por LED (peróxido de carbamida a 37%) e as amostras dos grupos 4 e 
8 receberam o tratamento clareador de consultório ativado pelo laser de Diodo de alta intensidade (peróxido de carbamida a 37%). Após os 
tratamentos, todas amostras submetidas ao desafio cariogênico por 14 dias. Em seguida, as amostras foram seccionadas para a avaliação 
da microdureza do esmalte na interface dente/restauração e para a análise da interface em microscopia confocal de varredura a laser 
(CLSM). Os dados obtidos foram analisados pelo teste de normalidade de D’Agostino e pelo teste ANOVA. Todos os grupos apresentaram 
lesões de cárie secundária. Contudo, não houve diferenças estatisticamente significantes quando comparados aos seus respectivos grupos 
controle (p>0,05). Os grupos experimentais também não apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre si. A análise das 
interfaces adesivas em CLSM não apontou falhas, com exceção do grupo 6, onde uma fenda na interface foi observada. Pode-se concluir 
que o clareamento dental não aumenta a chance do aparecimento de lesões de cárie secundária no esmalte dental. 
 
Palavras-chave: laser; clareamento dental; microdureza. 
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AVALIAÇÃO DO SELAMENTO MARGINAL E DA FORMAÇÃO DE LESÕES DE CÁRIE SECUNDÁRIAS EM RESTAURAÇÕES DE 
RESINA COMPOSTA PRESENTES EM DENTES SUBMETIDOS AO CLAREAMENTO DENTAL 
 
MACHADO, CAMILA DE SOUSA, MARTINS, PROF. DR. VINICIUS RANGEL GERALDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Odontologia 
 
O clareamento dental pode ser classificado em vital ou não vital, de acordo a circunstância em que se encontra a cavidade pulpar do 
elemento dental ao qual será realizado o tratamento.  Entretanto, a classificação que talvez seja mais utilizada é aquela que leva em 
consideração se o procedimento clareador será realizado totalmente sob supervisão profissional (clareamento de consultório), ou se esse 
será realizado através de aplicações do produto pelo próprio paciente em sua residência (clareamento caseiro). 160 incisivos bovinos, que 
não apresentarem trincas, rachaduras ou outros defeitos do esmalte. Os dentes receberão profilaxia com taça de borracha, pedra-pomes e 
água, sendo em seguida armazenados em solução de timol 0,1% a 4°C por 30 dias. Em seguida, os dentes terão as coroas separadas das 
raízes, na junção amelo-cementária utilizando-se um disco diamantado sob refrigeração à água, acoplado em uma máquina de corte 
(Minitom, Struers A/S, Copenhagen, DK-2610, Denmark). O mesmo equipamento será utilizado para a obtenção de 160 fragmentos de 
esmalte da superfície vestibular dos dentes de 6,0 mm de largura, 6,0 mm de altura e 4,0 mm de profundidade. Os fragmentos serão 
armazenados em água destilada a 4°C até o momento de execução dos experimentos. Todos os grupos experimentais apresentaram 
microinfiltração marginal. Contudo, a análise dos dados mostrou que não houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 
(p>0.05). O clareamento dental não contribuiu para o aumento da microinfiltração marginal de restaurações de resina composta realizadas 
tanto pela técnica do condicionamento total, quanto pela técnica do auto-condicionamento de 2 passos. 
 
Palavras-chave: clareamento dental; resina composta; cárie secundária. 
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EFEITO DA HOODIA GORDONII NO METABOLISMO DE RATOS SUBMETIDOS A UMA DIETA HIPERLIPÍDICO-PROTEICA: EFEITO 
DA DIETA HIPERLIPÍDICO-PROTEICA SUPLEMENTADA COM HOODIA GORDONII NO FÍGADO DE RATOS WISTAR. 
 
MAGALHÃES, CAMILLA FERREIRA, TEIXEIRA, LILIANE BARRETO; PEREIRA, SANÍVIA APARECIDA  
DE LIMA, THEDEI JUNIOR, GERALDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: MEDICINA 
 
A obesidade tem sido considerada uma epidemia mundial relacionada a diversas complicações. Muitas plantas também têm sido utilizadas 
para perda de peso, incluindo o gênero Hoodia, pertencente à ordem Gentianales, à família Apocinaceae e subfamíllia Asclepiadaceae. A 
Hoodia gordonii é uma planta típica do deserto do Kalahari na África do Sul, regiões da Namíbia e Botswana que despertou interesse pelo 
fato se seu extrato apresentar glicosídeos esteroidais com atividades supressoras do apetite em animais e consequente redução no peso 
corporal. A doença hepática gordurosa não alcoólica possui na obesidade um importante fator de risco e é a doença hepática mais frequente 
da atualidade, sendo a esteatose sua agressão primordial. Esse trabalho tem como objetivo a realização da análise histológica dos fígados 
de ratos induzidos à obesidade e, posteriormente, submetidos ao tratamento com extrato de H. gordonii.Foram utilizados 30 ratos Wistar, 
sendo 5 sacrificados inicialmente e os demais foram alimentados com a dieta HLP durante 8 semanas. Em seguida, 4 animais foram 
eutanasiados (E) e os demais foram subdivididos em 3 grupos, cada um constituído por 7 animais: um grupo recebeu dieta controle 
balanceada (EC), um grupo permaneceu recebendo a dieta HLP (EE) e o outro recebeu a dieta HLP acrescida da H. gordonii (EH). A 
avaliação de esteatose hepática foi realizada de maneira semiquantitativa por dois observadores cegos. A esteatose foi visualmente 
classificada em quatro escores de 0 a 3 em cinquenta campos não adjacentes para cada animal sendo escore 0 referente a ausência de 
esteatose, 1 esteatose discreta, 2 esteatose moderada e 3 esteatose acentuada.Como resultado obteve-se: grupo E demonstrou presença 
de escores 1, 2 e 3 de esteatose sendo o escore 2 o mais prevalente e o escore 1 o menos prevalente; grupo EC demonstrou presença de 
escore 0 e 1 de esteatose sendo que o escore 0 foi mais prevalente; grupo EE  apresentou todos os escores de esteatose sendo que os 
escores 1 e 2 foram os mais prevalentes e o escore 0, o menos prevalente e, por último, o grupo EH apresentou todos os escores de 
esteatose sendo que os escores 1 e 2 foram os mais prevalentes e o escore 0, o menos prevalente. Os resultados foram estatisticamente 
significativos em todas as comparações realizadas entre os 5 grupos (p < 0,001) e evidenciaram a presença de esteatose macrovesicular 
nos três grupos experimentais sendo mais prevalente no grupo EH, posteriormente, no grupo EE e, por último, no grupo EC.Conclui-se que 
a dieta HLP é responsável pelo aparecimento de esteatose hepática e a manutenção da mesma faz com que haja progressão da esteatose 
para graus mais elevados. Ao contrário do que se esperava a suplementação de extrato da H. gordonii à dieta HLP piorou o grau de lesão 
hepática. Por outro lado, a utilização de uma dieta controle foi capaz de reduzir os danos causados pelo emprego da dieta HLP. 
 
Palavras-chave: dieta hiperlipídico-proteica; esteatose hepática; hoodia gordonii. 
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RESPOSTA DO SISTEMA IMUNE EM ANIMAIS SUBMETIDOS À INFLAMAÇÃO DA “MORINDA CITRIFÓLIA” 
 
ROSSI, TIAGO CANEU, PATRICIA, RODRIGUES,; UBER, BUCEK, ELIZABETH; H, NAPIMOGA,  
MARCELO; VIEIRA, VIEIRA; REIS, TATIANA; DINIZ, VELASCO, NELSON; SEVERINO, PAULA,  
GILTANIA; ABREU, ABREU; LAGUNA, MARIA THERESA CERÁVOLO, ABREU, MARIA THERESA  
CERAVOLO LAGUNA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
A Morinda citrifolia (Noni) é uma planta indígena, de origem asiática, a qual o extrato das folhas, os frutos e a casca do caule são utilizados 
de forma arbitrária pela população para a diminuição de processos inflamatórios. Entretanto, essa ação ainda não é comprovada 
cientificamente. Como in natura o Noni é pouco palatável sua utilização se dá, também, com o suco de uva. O objetivo deste trabalho é 
avaliar o efeito da Morinda citrifolia na resposta do sistema imune após inflamação e gavagem com diferentes formas de apresentação do 
Noni. Após aprovação do CEEA UNIUBE 4/2012, foram solicitados 30 ratos Wistar com 200g que foram ambientalizados em caixas 
individuais e subdivididos em 6 grupos:  “EI” (submetido à inflamação por carragenina intraperitoneal - 500mg/animal- e decapitados após 4h 
da indução da inflamação); “EI-A” (inflamado e submetido a gavagem com água; “EI-PS” (inflamação + gavagem com polpa fresca e suco de 
uva); “EI-P” (inflamação + gavagem com a polpa fresca); “EI-S” (inflamação + gavagem com suco de uva); “EI-EAFS” (inflamação + 
gavagem com extrato aquoso da fruta seca). As gavagens (1ml/animal) foram realizadas com cânula rígida sempre após 4h da inflamação e 
nestes grupos a decapitação ocorreu após 1h da gavagem. Foram realizados o lavado peritoneal (LP) e medular (LM) e a contagem total 
(CT) (em Turk e hemocitômetro) e diferencial das células do LP (citospin e coloração com Panótico). Os resultados estão expressos como a 
média±EPM e representam o número de célulasx106/cavidade. Os resultados de CT do LP foram: EI=16±2,47; EIA=30,46±1,39; 
EIPS=45,85±9,11; EIP=57,63±3,58; EIS=44,45±1,46; EIEASF= 23,60±2,87. Observamos que houve um aumento significativo (p<0,05) do 
número de células no LP do grupo EIP quando comparado ao EIEASF. Na contagem diferencial foi observado resultado de células 
mononucleares (MONO) de: EI=12,68±1,27; EIA=18,96±2,12; EIPS=25,97±3,26; EIP=16,6±2,58; EIS=27,57±1,77; EIEASF= 13,39±0,48 e 
de polimorfonucleares (PMN) de: EI=2,29±0,46; EIA=8,33±0,87; EIPS=27,99±4,8; EIP=35,85±3,94; EIS=18,87±2,19; EIEASF= 10,13±1,79. 
Foi observado uma diminuição significativa (p<0,05) do número de células MONO do grupo EIEAFS quando comparado aos grupos EIPS e 
EIS. Foi observado uma diminuição significativa (p<0,05) do número de células PMN do grupo EIEAFS quando comparado ao grupo EIP e 
este último apresentou valores mais elevados quando comparado ao grupo EIA. Os resultados de CT do LM foram: EI=110,2±6,7; 
EIA=70,15±8,28; EIPS=127±6,54; EIP=74,6±1,51; EIS=143,8±3,57; EIEASF= 44,50±1,99. Observou-se, uma diminuição significativa 
(p<0,05) de células do LM do grupo EIEAFS quando comparados aos grupos EIPS e EIS. Observamos, que dentre as diferentes formas de 
apresentação do Noni gavadas nos diferentes grupos, o extrato aquoso da fruta seca (EAFS) gerou redução do número de células no LP 
quando comparado às demais formas de apresentação do Noni, mostrando que esta forma apresenta uma tendência à diminuição da 
inflamação; 
 
Palavras-chave: noni; inflamação; sistema imune. 
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AVALIAÇÃO DA CARGA E ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO FRUTO NONI 
 
FERNANDES, MAIRA ANTONIA GOMES, PAULA, GILTÂNIA SEVERINO; ABREU, MARIA THERESA  
CERÁVOLO LAGUNA; VIEIRA, TATIANA REIS; VELASCO, NELSON DINIZ, BUCEK, ELIZABETH  
UBER 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: BIOMEDICINA 
 
O noni, “Morinda citrifolia” L. da família Rubiaceae é uma planta medicinal originária da Indonésia e seu fruto é usado popularmente pelos 
polinésios a mais de 2000 anos e hoje difundido na Europa, Asia e América, é como alimento e medicamento na prevenção e cura de várias 
doenças, sendo usado para aumentar a imunidade, como antibacteriano e nas infecções. O fruto de noni contêm um baixo teor de proteína e 
lipídeo, sendo rica em carboidratos e apresenta significativa quantidade de antioxidantes, destacando a vitamina C e compostos fenólicos. 
Como o mercado está se desenvolvendo em torno do suco de noni, torna-se cada vez mais importante a confirmação científica das 
propriedades terapêuticas desta planta.O fruto do noni foi coletado na área de cultivo em Araguari. O fruto maduro foi despolpado 
manualmente, centrifugad e obtido o sumo da polpa. Pesquisou-se a atividade antimicrobiana do derivado vegetal (sumo da polpa do fruto 
maduro) pelo método de difusão e foi testada a atividade antimicrobiana contra bactérias pela técnica de microdiluição, para isso, utilizamos 
a técnica de pour plate que consiste na inoculação do material coletado com auxílio de swab esteril em meio de cultura BHI e incubado em 
estufa BOD à 37°C por 24 horas. Depois de 24 horas e 48hs foram realizadas as leituras e observou-se que não houve crescimento 
bacteriano no sumo da polpa. Para confirmação, foi realizada a coloração de Gram que confirmou a ausência do crescimento bacteriano e 
atividade antibacteriana. Diante do exposto observamos que o derivado vegetal tem indícios de possuir atividade antimicrobiana, justificando 
o seu estudo, pois na literatura há relatos desta ação, porém, sem comprovação cientifica. 
 
Palavras-chave: morinda citrifolia; conservação do fruto; antibiograma. 
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ANÁLISE IMUNOHISTOQUÍMICA, RADIOLÓGICA E HISTOQUANTITATIVA DE ALVÉOLOS DE RATOS IMUNOSSUPRIMIDOS 
PREENCHIDOS COM MATRIZ DENTINÁRIA HUMANA DESMINERALIZADA UTILIZADA COMO SUBSTRATO PARA CULTURA DE 
CÉLULAS-TRONCO 
 
SCALON, THAÍSA CAROLINA DA SILVA, MIZIARA, MELISSA NUNES; SILVA, ELISÂNGELA RIBEIRO  
DA, ALVES, JOSÉ BENTO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
A Odontologia e a Medicina atuais têm buscado cada vez mais alternativas dentro da área de Biomateriais para acelerar o processo de 
regeneração óssea. Componentes tais como proteínas, fibronectina, colágeno e fatores de crescimento têm um papel importante na 
formação óssea, pois possuem a capacidade de induzir a ativação de osteoblastos funcionais, neovascularização e influenciar a 
diferenciação de células-tronco mesenquimais em células osteogênicas ou osteoprogenitoras. Vários destes fatores detectados no tecido 
ósseo também foram isolados da dentina e podem atuar como determinantes da formação óssea. A dentina humana desmineralizada pode 
representar uma alternativa à matriz óssea, para a indução do reparo ósseo, devido a sua facilidade de processamento, biocompatibilidade e 
capacidade de estimular a angiogênese e a formação óssea. Além disso, a sua utilização não acarretaria os problemas que estão 
associados ao autoenxerto, dentre eles morbidade do sítio doador e fornecimento limitado de tecido. O objetivo geral deste estudo é analisar 
os efeitos da matriz dentinária humana desmineralizada utilizada como substrato para cultura de células-tronco na regeneração de defeitos 
cirúrgicos. Utilizou-se 4 ratos Lewis, peso médio de 180 g. Os animais foram anestesiados e sacrificados por deslocamento cervical. Em 
seguida os membros inferiores foram ressecados e as epífises ósseas dos fêmures e tíbias removidas. As células da medula óssea foram 
coletadas por lavagem da diáfise. Após a coleta, as células foram preparadas e plaqueadas em frascos de cultura e submetidas à incubação 
em estufa com 5% C02 a 37OC. As culturas foram mantidas e visualizadas, juntamente com testes e contagem. A contagem no citômetro 
comum revelou presença de células viáveis, em bom número e aderidas ao meio. Nossos resultados mostraram processo sequencial de 
diferenciação celular, caracterizado pela perda gradativa da forma arredondada e aparecimento de forma com prolongamentos 
citoplasmáticos, formando colônias. Estas são algumas das características de células tronco mesenquimais. O processo de reparo ósseo 
envolve um mecanismo complexo, mediado por uma cascata de eventos celulares e moleculares, dos quais participam células sinalizadoras 
como fatores de crescimento e seus receptores. Considerando que a bioengenhria requer uma tríade composta por células-tronco, fatores 
de crescimento e carreador, estamos trabalhando nesta perspectiva. Nesta fase do trabalho procuramos padronizar a cultura de células-
tronco a partir da medula de ratos que serão usadas sobre “scaffold” de matriz dentinária no reparo ósseo. A literatura vem trabalhando o 
uso de células-tronco com sucesso em outros tipos de terapia e o presente trabalho representa uma iniciativa importante na compreensão 
do efeito da matriz dentinária na diferenciação celular e na aceleração da regeneração óssea. 
  
Palavras-chave: células-tronco; reparo osseo; matriz dentinaria. 
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AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA, IMUNOHISTOQUÍMICA E HISTOMORFOMÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO FATOR DE 
CRESCIMENTO EGF, CARREADO POR MEIO DE LIPOSSOMAS, DURANTE REPARO ÓSSEO ALVEOLAR EM RATOS 
 
CASSANTA, LORENA TEODORO DE CASTRO, SILVA, ELISANGELA RIBEIRO DA; MIZIARA,  
MELISSA NUNES; GOMES, PAULA VIRGINIA NASCIMENTO; PINHEIRO, GESSICA HYARA, ALVES,  
JOSÉ BENTO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Odontologia 
 
O processo de reparo ósseo alveolar é mediado por uma cascata de eventos moleculares, na qual participam moléculas sinalizadoras como 
os fatores de crescimento e seus receptores (FERREIRA, 2010). Entre essas moléculas sinalizadoras encontramos o Fator de Crescimento 
Epidérmico (EGF), uma proteína produzida pelas células inflamatórias e, assim como os demais fatores de crescimento, é responsável pelo 
fenômeno da “Comunicação Celular” (PIATTI, 2010). O EGF é uma importante citocina envolvida na Cicatrização e Regeneração das 
feridas, encontrada nas secreções e líquidos teciduais, e estimula a síntese de DNA na maioria das células epiteliais, inclusive em 
hepatócitos (JESUS, 2000). Nesse contexto, os fatores de crescimento são importantes mediadores no processo de reparo ósseo, e o 
conhecimento e elucidação da cascata molecular envolvida na regeneração pode tornar essa terapêutica tecidual mais rápida e melhor, 
causando menor comprometimento aos tecidos envolvidos. Essa pesquisa foi desenvolvida a fim de se avaliar o efeito da administração 
local de EGF veiculado por lipossomas durante o processo de reparo em alvéolos dentários de ratos, após exodontia dos segundos molares 
superiores. Foram utilizados 64 ratos machos Wistar com peso corporal de aproximadamente 250g. Após exodontia os animais foram 
distribuídos em grupos e receberam microinjeções de: I -solução salina (PBS) (n=16), II - 1µl de lipossomas vazios (n=16), III - EGF em PBS 
(n=16), IV - EGF em lipossomas (n=16). Posteriormente os animais foram sacrificados após 3, 7, 14 e 21 dias. Após a eutanásia dos 
animais, as maxilas foram radiografadas e então fixadas em Formalina Tamponada Neutra (FTN) 10% por 48 horas, desmineralizadas em 
EDTA 10% e incluídas em parafina. Os fragmentos foram processados para análises histológica e histomorfométrica.A análise mostrou uma 
transformação contínua do alvéolo durante todas as fases da regeneração. No entanto, os grupos I (PBS), II (Lipossomas vazios) e III (EGF 
em PBS) tiveram um tempo de reparação significativamente diferente do grupo IV (EGF em Lipossoma), o qual mostrou uma regeneração 
mais rápida.A partir dos dados obtidos concluiu-se que o EGF, quando carreado por lipossomas, acelera e estimula o processo de 
reparação alveolar após a exodontia. 
A lipossoma consegue reter o EGF por um período de tempo suficiente para que o mesmo possa estimular continuamente a nova formação 
óssea e o libera gradualmente, de maneira que o EGF consiga atuar desde as etapas iniciais da regeneração até a formação de osso 
lamelar. 
 
Palavras-chave: egf; lipossoma; reparo ósseo. 
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AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO DA LÍNGUA E DO FLUXO SALIVAR DE PACIENTES CHAGÁSICOS CRÔNICOS 
 
SBRUZZI, VIVIANE, BEGHINI, MARCELA; RODRIGUES, DENISE BERTOLUCCI; BARBOSA, ANA RITA  
CAMPOS, PEREIRA, SANÍVIA APARECIDA DE LIMA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Odontologia 
  
Alguns estudos têm demonstrado alterações histopatológicas em línguas de indivíduos Chagásicos como: aumento da deposição de 
colágeno, aumento do calibre de ductos de glândulas salivares e hipertrofia. Sabe-se que os músculos esqueléticos também são locais 
infectados por T. cruzi, assim como intestino, coração e sistema nervoso central. Porém não encontramos na literatura nenhum estudo que 
demonstrasse alterações clínicas em línguas de pacientes com doença de Chagas comparadas as sem a doença. Tendo em vista as 
alterações microscópicas encontradas nas línguas de indivíduos chagásicos, acreditamos que possam existir alterações clínicas envolvendo 
tanto a força muscular do órgão como o fluxo salivar, de pacientes com doença de Chagas.Após aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos UFTM – nº 2256, selecionamos 40 indivíduos, sendo chagásicos (n=20) e não chagásicos (n=20). Realizou-se 
o exame da função da língua por fonoaudióloga calibrada, onde era avaliada a força muscular do órgão. Realizou-se a coleta de saliva de 
maneira não estimulada por cinco minutos e posteriormente realizou-se o cálculo do fluxo salivar.Ao avaliarmos as línguas dos pacientes, 
não encontramos diferença estatística entre os grupos quanto aos parâmetros: tônus muscular, mobilidade, força muscular com contra-
resistência, força muscular sem contra-resistência e ponta da língua afilada. Observamos maior fluxo salivar nos indivíduos chagásicos com 
megacolon e/ou megaesôfago quando comparados aos demais grupos (p= 0.0240).Concluímos que a infecção pelo T. cruzi causa aumento 
da secreção salivar em pacientes com megacólon e/ou megaesôfago, que pode estar ocorrendo pela dilatação dos ductos das glândulas 
salivares como já descrito em outros trabalhos. No entanto, acreditamos que as células musculares da língua, mais hipertróficas nos 
chagásicos como já demonstramos em outro estudo, estariam exercendo suas atividades normalmente, pois não foram encontradas 
alterações funcionais da língua dos pacientes chagásicos quando comparados aos não-chagásicos. 
 
Palavras-chave: doença de chagas; salíva; língua. 
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QUALIDADE DE VIDA APÓS TRATAMENTO COM ACUPUNTURA EM DIABÉTICOS 
 
DIAS, CLÁUDIA REPPTON, VASCONCELOS, EDUARDO BATISTA; MAGALHÃES, FERNANDA  
OLIVEIRA; BARBOSA, GUSTAVO SIMÕES; LOPES, ISABEL CRISTINA REZENDE; RIBEIRO, NIELLY  
CRISTINE, MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: MEDICINA 
 
A Acupuntura vem sendo relatada há muitos anos no Brasil e no ocidente como uma técnica simples e capaz de reorganizar as funções do 
organismo, através de estímulos nervosos gerados ao nível de pontos específicos, e que são capazes de promover efeitos sobre o Sistema 
Nervoso Autônomo. Qualidade de Vida é definida como o estado de bem estar social, econômico e psicológico dos indivíduos. O presente 
trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de vida em pacientes diabéticos submetidos a 14 sessões de acupuntura durante 12 
semanas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, no CAAE 0048.0.227.000-10. Foram selecionados oito pacientes diabéticos sem 
complicações crônicas graves, com controle glicêmico regular; e três com síndrome metabólica/obesidade, que após assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram submetidos a 14 sessões de acupuntura, durante 12 semanas. Foi realizado o teste de 
WHOQOL-BREF para avaliação da qualidade de vida onde foi avaliada a qualidade de vida geral e 4 parâmetros: físico, psicológico, 
relações sociais e meio ambiente. As respostas seguem uma escala de Likert (de 1 a 5, quanto maior a pontuação melhor a qualidade de 
vida). Os dados foram analisados através do teste t de Student pareado, com nível de significância de 5%. Todos os pacientes foram 
orientados a continuar tomando os medicamentos prescritos, assim como a dieta que deveria se manter sem alterações por esse período. 
Após análise dos dados obtidos no grupo de diabéticos e no grupo de portadores de síndrome metabólica e obesidade, observa-se que não 
houve alteração significativa no que se refere à avaliação da questão1, questão 2, domínio físico, psicológico, relações sociais e meio 
ambiente antes e após as sessões de acupuntura. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (2002), as Terapias 
Complementares estão em largo desenvolvimento, tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. A acupuntura é uma 
técnica milenar que vem sendo estudada frequentemente e vem apresentando resultados satisfatórios quanto à sua prática para a melhoria 
de diversos sintomas O estudo não identificou melhora significativa nos parâmetros analisados e já citados acima, porém, na prática clínica 
observamos melhora na qualidade de vida relatado pelos próprios pacientes. Acredita-se que o N reduzido tenha contribuído para esse fato. 
 
Palavras-chave: diabetes mellitus; diabetes mellitus; acupuntura. 
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INVESTIGAÇÃO DE ESCHERICHIA COLI O157H:7 EM LINGUIÇA FRESCAL 
 
BIANCHINI, FRANCIELI PEREIRA, SILVEIRA, NAIARA ROGÉRIO; MIRANDA, THAÍSA MARIA  
MARÇAL, CHESCA, PROFA. DRA ANA CLAUDIA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Nutrição 
 
Lingüiças mistas do tipo frescal são produtos de origem animal que apresentam alta atividade de água e, por serem intensamente 
manipulados e não serem submetidos a tratamento térmico podem conter microrganismos patogênicos e entre esses, a E. coli O157:H7 
pode estar presente. A doença causada por infecção pela E. coli O157:H7 é bastante severa e pode ser expressa por três manifestações 
diferentes, são elas: Colite hemorrágica, Síndrome urêmica hemolítica (HUS) e Trombocitopenia trombolítica púrpura (TTP). Com o objetivo 
de se investigar a presença de E. coli O157:H7, esse trabalho foi desenvolvido com 30 amostras de lingüiças do tipo frescal de 03 marcas 
diferentes, adquiridas aleatoriamente em diferentes supermercados e açougues do município de Uberaba-MG. As amostras foram 
transportadas, em caixas isotérmicas acrescidas de gelo, ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Universidade de Uberaba. As 
análises microbiológicas foram realizadas segundo metodologias propostas por Silva et al. (2007) e Vanderzant e Splittstoesser (1999). Do 
total de amostras analisadas, 16,66% (n=05) apresentaram E. coli O157:H7 em 25g. Esses resultados expressam a necessidade da adoção 
do conjunto de boas práticas em todo o segmento de alimentos, bem como uma ação efetiva de fiscalização dos estabelecimentos 
produtores e/ou industrializadores de alimentos. 
 
Palavras-chave: controle de qualidade; derivados cárneos; microbiologia de alimentos. 
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE CONVERSÃO VARIANDO-SE OS MÉTODOS DE VOLATILIZAÇÃO DOS SOLVENTES EM SISTEMAS 
ADESIVOS RESINOSOS. 
 
BASTOS, MARCONDES ISACKSSON, MENEZES, FERNANDO CARLOS HUEB DE; RIBEIRO,  
CLÁUDIA WIRGUES; LANCELLOTTI, E AILA CARLA ROCHA ACOSTA, GONÇALVES, LUCIANO DE  
SOUZA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: ODONTOLOGIA 
 
O objetivo neste estudo foi avaliar o grau de conversão de dois agentes de união convencionais de dois passos (Ambar – FGM; Single Bond 
2 – 3M ESPE) submetidos a diferentes de solventes com jato de ar. Para mensuração do grau de conversão, 5 µL de cada agente de união 
foram dispensados sobre o cristal de seleneto de zinco, onde as leituras foram realizadas sem a volatilização de solvente (A1/S1), após jato 
de ar de 10 s (A2/S2) ou após jato de ar de 20 s (A3/S3). O Grau de conversão foi mensurado através de espectroscopia infra-vermelha 
tranformada de fourrier (FTIR) com um espectrômetro infravermelho (Spectrum 100 Optica; PerkinElmer, MA, EUA) pela técnica de baseline 
determinado pelo monitoramento dos picos C=C aromático 1638 cm-1 e alifático 1608 cm-1 com 16 scans eresolução de 4 cm-1.  Os dados 
foram tabulados e submetidos ao teste de Análise de Variância de 1 fator e ao teste post-hoc de tukey. O agente de união Âmbar não foi 
sensível aos tempos de volatilização, não apresentando diferença estatística significativa. O Single Bond 2 foi influenciado positivamente 
pelo jato de ar. O grupo em que o jato de ar não foi aplicado apresentou grau de conversão significativamente inferior aos grupos em que o 
jato de ar foi aplicado, sendo que estes não diferiram entre si. Dentro das limitações do estudo foi possível concluir que são necessários pelo 
menos 10 s de jato de ar para alcançar os melhores valores de grau de conversão no Single Bond 2 enquanto o grau de conversão do 
âmbar não é influenciado pela aplicação do jato de ar. 
 
Palavras-chave: sistemas adesivos; grau de conversão; solventes. 
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AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO E RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE UM CIMENTO RESINOSO EM CANAIS RADICULARES UTILIZANDO 
PINO DE FIBRA DE VIDRO  
 
DUARTE, TÚLIO HENRIQUE LEANDRO, MENEZES, FERNANDO CARLOS HUEB DE; PACHECO,  
VERA BEATRIZ; LANCELLOTTI, AILLA CARLA ROCHA ACOSTA, GONÇALVES, LUCIANO DE SOUZA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba  
Curso: Odontologia  
 
O objetivo nesse estudo foi avaliar a resistência de união e a formação de fendas durante a cimentação de pino pré-fabricado de fibra de 
vidro utilizando um cimento resinoso auto adesivo associado ou não a um sistema adesivo convencional de três passos.Vinte incisivos 
centrais bovinos foram selecionados, tratados endodonticamente e divididos em dois grupos: Controle – Cimento RelyX Unicem (UN) + pino 
de fibra de vidro; Grupo Experimental  – Scotch Bond Multi uso Plus (SB) + Cimento RelyX Unicem (UN) + pino de fibra de vidro. Vinte e 
quatro horas após a fotoativação os corpos-de-prova foram seccionados com o uma cortadeira metalográfica. Réplicas em resina epóxi 
foram confeccionadas para visualização da formação de fenda na interface cimento resinoso/dentina em microscópio eletrônico de varredura 
(MEV).  O teste de resistência de união push-out foi realizado em uma máquina de ensaio universal com velocidade constante de 0,5 
mm/min. Os valores de resistência de união em Mega Pascal foram submetidos ao teste de Kruskall-Wallis e o post-hoc teste de Dunn. O 
padrão de falha dos corpos de prova foram observados em MEV. Não foi encontrada diferença de resistência de união entre as diferentes 
profundidades do canal radicular. Entretanto, o uso do sistema adesivo influenciou positivamente a resistência de união do cimento resinoso 
à dentina nos terços cervical e médio. Foi observada uma diminuição da frequência de fraturas adesivas no grupo que utilizou o sistema 
adesivo. Não foram observadas fendas na interface entre o cimento resinoso e a dentina independente da utilização do sistema 
adesivo.Dentro das limitações do estudo foi possível concluir que o sistema adesivo potencializou a união entre o cimento resinoso e a 
dentina radicular. 
 
Palavras-chave: cimentos de resina; materiais dentários; resistencia de união. 
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OBTENÇÃO DE MATRIZ DENTINÁRIA HUMANA DESMINERALIZADA A PARTIR DE DENTES HUMANOS E PREPARO PARA 
APLICAÇÃO EM EXPERIMENTOS DE CULTURA DE CÉLULAS-TRONCO 
 
ARANTES, BRENDA FERREIRA, ALVES, JOSÉ BENTO; SILVA, ELISÂNGELA RIBEIRO DA; MIZIARA, MELISSA NUNES, ALVES, PROF. 
DR. JOSÉ BENTO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba  
Curso: Odontologia  
 
A osteogenese é um processo contínuo, que começa durante o desenvolvimento fetal e persiste durante toda a vida por meio da 
remodelação óssea. Esse processo envolve citocinas e células mesenquimais, que se interagem proporcionando a formação constante do 
tecido. No entanto, a regeneração de grandes perdas ósseas pode apresentar resultados insatisfatórios. A regeneração óssea guiada (GBR) 
tem sido usada para favorecer a restauração do tecido ósseo e vários materiais têm sido desenvolvidos para esse fim. Neste estudo 
investigamos o uso potencial da matriz dentinária humana desmineralizada (MDHD), obtida a partir de dentes humanos extraídos, como um 
possível material condutor durante o reparo ósseo. O objetivo do plano de trabalho consistiu na obtenção de matriz dentinária humana 
desmineralizada a partir de dentes humanos e preparo para aplicação em experimentos de cultura de células-tronco. A matriz dentinária 
humana desmineralizada foi obtida a partir dentes  do Banco de Dentes Humanos (BDH) sem qualquer lesão cariosa e sem procedimento 
restaurador. Estes dentes tiveram suas raizes seccionadas e limpas de quaisquer resíduos da polpa dental ou do ligamento periodontal, 
sendo em seguida desmineralizada em EDTA a 10%, pH:7,2, à temperatura ambiente, durante aproximadamente três meses, e 
posteriormente foram cortadas em criostato em discos de 20 �m de diâmetro. Por esse processo obtivemos discos de dentina com estrutura 
padronizada. Estes discos serão utilizados como “scaffold”  para crescimentos de células tronco mesenquimais. Paralelamente ao processo 
de obtenção dos discos de dentina, realizamos a padronização  dos leitos cirurgicos para receberem a matriz associada a cultura de células 
tronco.  
 
Palavras-chave: MDHD; reparo ósseo; 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DO CONHECIMENTO DOCENTES E FUNCIONÁRIOS (TÉCNICOS) DA UNIVERSIDADE DE UBERABA SOBRE 
ROTULAGEM  DE ALIMENTOS E PRODUTOS DIET E LIGHT 
 
ARAÚJO, DAIANE SIQUEIRA DE, CUNHA, MÁRCIO FERRAZ DA  
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Nutrição 
 
As informações contidas nos rótulos podem ser fundamentais na escolha de produtos alimentícios mais adequados, saudáveis para a 
população. Porém é necessário o perfeito entendimento, por parte dos consumidores, dos dados apresentados na embalagem. O consumo 
de produtos “diet” e “light” aumenta gradativamente em razão da mudanças de hábito alimentar, todavia os indivíduos não tem ainda 
segurança em utilizar tais produtos, ou os utilizam de forma inadequada devido à falta de compreensão das declarações dos rótulos. Foram 
realizadas entrevistas individuais (estudo quali-quantitativo) com emprego de um questionário sobre hábitos de leitura de rótulos; 
compreensão das informações; influência das informações na escolha dos produtos e o nível de conhecimento sobre produtos “diet” e “light”. 
A entrevista foi feita com 100 indivíduos, 37 homens e 63 mulheres. No momento da entrevista foi entregue um termo de consentimento ao 
participante esclarecendo-o que os dados serão sigilosos, com finalidade estreitamente cientifica. Os resultados foram tabulados em planilha 
eletrônica e analisados em termos de frequência (análise descritiva), com auxilio do programa EXCEL da Microsoft, versão 2007. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética da Pesquisa da Instituição de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde.Diante os 
resultados, verificou-se que 84% das mulheres e 57% dos homens, não conhecem o significado da palavra %VD, um dos itens que aparece 
na informação nutricional. Dos indivíduos que dizem conhecer o significado %VD, somente 32% dos homens e 19% das mulheres acertaram 
o significado desta informação, já que responderam o componente fibra como aquele deve apresentar maiores valores de %VD. Em relação 
às informações contidas nos rótulos, 68% dos entrevistados confiam nas informações dos produtos que consomem, é 32% afirmam não 
confiar no conteúdo dos rótulos, ou seja, acreditam que estas informações podem estar alteradas. Interessante notar que os entrevistados 
ainda não possuem uma definição correta sobre os termos “diet” e “light”, sendo que 76% considera o produto “diet” com um alimento que 
não deve apresentar açúcar somente, e 51% considera que o produto “light” apresenta baixo teor de calorias, somente. Os consumidores 
considera que estes produtos apresenta somente baixo teor de açúcar, sendo que o produto “diet” pode apresentar restrição de qualquer 
nutriente e o produto “light” apresenta baixo teor de qualquer nutriente, não somente calorias.Conclui-se que a maioria dos consumidores 
tem dificuldade em relação ao entendimento e uso das informações dos rótulos. Verificou-se também a falta de compreensão do que seja 
um produto “diet” e “light”, enfim o desconhecimento das suas principais características. 
 
Palavras-chave: rótulos; informação nutricional; consumidor. 
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MICROEMULSÕES A BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E/OU TRIGLICERÍDEO DE CADEIA MÉDIA, POLISSORBATO 80 E ÁGUA, 
ASSOCIADAS OU NÃO AO PROPILENOGLICOL: DELINEAMENTO DAS REGIÕES DE FORMAÇÃO POR DIAGRAMA DE FASE 
 
ARAUJO, FABIANA FERNANDES DE, BATISTA, RHAÍSSA FERNANDES; FRANGE, RENATA CRISTINA DA CUNHA, GARCIA, MARIA 
TERESA JUNQUEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Farmácia 
 
As microemulsões (MEs) têm despertado interesse como sistema para a liberação tópica/transdérmica de fármacos devido ao seu efeito 
promotor de absorção e à capacidade de sustentar a liberação do fármaco. Assim o presente trabalho tem por objetivo obter MEs a base de 
óleo de girassol (OG) e/ou triglicerídeo de cadeia média (TCM), polissorbato 80 (P80) e água, associadas ou não ao co-
tensoativopropilenoglicol (PG), para a liberação transdérmica do cetoprofeno. A fim de caracterizar as proporções dos componentes que 
viabilizam a formação das MEs, diagramas de fases ternários e pseudoternários foram construídos, em que cada lado do triângulo foi 
ocupado por um componente ou pela mistura de componentes. As associações empregadas foram: (i) OG, P80 e água; (ii) OG, P80, PG 
(10% p/p) e água; (iii) OG/TCM (1:1), P80 e água; (iv) OG/TCM (1:1), P80, PG (10% e 20% p/p) e água; (v) TCM, P80 e água; (vi) TCM, P80, 
PG (10%, 20% e 30% p/p) e água. Os sistemas foram caracterizados visualmente 24 horas após a sua obtenção quanto ao aspecto, 
turbidez e ausência ou presença de separação de fase. As MEs foram identificadas visualmente pela formação de sistemas límpidos, 
homogêneos, transparentes e de baixa viscosidade. Os resultados mostraram que os sistemas a base de OG, P80 e água proporcionaram a 
formação de MEs, entretanto exigiram quantidades expressivas de P80, que apresenta alto potencial irritativo. Ao adicionar PG à mistura 
OG, P80 e água, observou-se uma redução na região de formação de microemulsão (ME), exigindo ainda uma quantidade alta de P80. A 
associação de TCC à mistura OG, P80 e água, proporcionou a formação de ME e a região formada se assemelhou à mistura OG, P80 e 
água. E mais, a associação de TCM à mistura OG, P80 e água, permitiu uma melhor aceitabilidade do co-tensoativo PG (10 e 20%), mas a 
quantidade de P80 requerida ainda foi alta. A mistura TCM, P80 e água, favoreceu a formação de ME, e a região formada foi maior que a 
região formada na mistura de OG, P80 e água. E mais, a mistura TCM, P80, água permitiu uma melhor aceitabilidade do PG, embora o 
aumento crescente de 10, 20 e 30% de PG tenha ocasionado uma redução progressiva na região de formação de microemulsão.  Em suma, 
podemos concluir que a associação de OG, P80 e água, em determinadas proporções, permite a formação de MEs, mas o TCM confere 
propriedades positivas às MEs permitindo uma maior aceitabilidade do co-tensoativo PG nas formulações e, por conseguinte, uma redução 
da quantidade do tensoativo P80 no sistema. Logo, as MEs obtidas, particularmente as que possuem baixo teor de P80, podem ser 
exploradas em estudos futuros "in vitro" e "in vivo" para a liberação transdérmica do cetoprofeno. 
 
Palavras-chave: microemulsão; sistemas transdérmicos; cetoprofeno. 
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DIFERENÇAS ENTRE A DEPRESSÃO NO ADULTO E NA CRIANÇA 
 
 
GOMES, BÁRBARA FERREIRA, ELIAS, BRUNO ADRIANO BORGES, MOLL, MARCIANA  
FERNANDES 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Enfermagem 
 
Desde a década de 1960 realizam-se investigações acerca da depressão infantil que é um crescente transtorno de humor propulsor de 
consequências nocivas ao desenvolvimento da criança e, se não detectada e tratada precocemente poderá resultar em problemas na vida 
adulta deste indivíduo. Nesta perspectiva, desenvolveu-se este estudo com o objetivo de evidenciar as diferenças entre a depressão em 
adultos e em crianças.Para tanto foi realizado uma revisão integrativa, na qual encontrou-se um total de vinte e cinco artigos, dos quais 9 se 
inseriam nos critérios de inclusão previamente definidos. Os artigos foram publicadas entre janeiro de 2002 e julho de 2012, sendo 3 em 
língua inglesa e 6 em língua portuguesa do Brasil. Verificou-se que as diferenças entre a depressão em adultos e crianças se expressam na 
hiperatividade nas crianças, o que geralmente dificulta o diagnóstico precoce e predispõe as crianças em idade escolar à frustração, por 
apresentarem dificuldade em explicitar o que sentem. Outro diferencial da depressão na criança se refere a ansiedade de separação que, 
geralmente se relaciona a insegurança pelo distanciamento dos pais.Por se tratar da consolidação de estudos que abordam as 
particularidades da depressão infantil, acreditamos que os resultados da presente revisão poderão ser úteis para que profissionais da área 
da saúde, especialmente àqueles que prestam cuidados às crianças, bem como àqueles que atuam na promoção da saúde do escolar 
viabilizem ações de detecção e tratamento da depressão entre crianças. 
 
Palavras-chave: depressão; criança; saúde mental. 
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AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA EXPRESSÃO DE CÉLULAS ÓSSEAS DURANTE O PROCESSO DE REPARO ÓSSEO APÓS 
APLICAÇÃO DA FOSFOETANOLAMINA E FOTOTERAPIA MEDIADA POR LED 
 
NUNES, JÉSSICA KATIUCIA MARQUES, PAULINO, TONY DE PAIVA; REIS FILHO, CLÁUDIO ROBERTO; ALVES, JOSÉ BENTO; 
OLIVEIRA, FABRÍCIO ROCHA DE, SILVA, ELISANGELA RIBEIRO DA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Farmácia 
 
O reparo ósseo remonta a osteogênese, e ocorre durante toda a vida do indivíduo. O principal objetivo do reparo é reconstruir e restaurar 
áreas teciduais, a fim de proteger suas funções. Apesar do alto metabolismo do tecido ósseo algumas feridas não se completam 
devidamente, e por isso, terapêuticas para solução dessa intercorrência têm sido amplamente estudadas. Nesse contexto, a compreensão 
dos eventos básicos do processo de reparo ósseo constitui a base para o desenvolvimento de novas técnicas para estimulá-lo. Diversos 
materiais tem sido testados na intenção de otimizar o reparo, bem como vias de administração e distribuição dos mesmos, na intenção de 
modular o processo de regeneração óssea. Uma das fases do reparo ósseo é a inflamatória, que é seguida pelas fases de granulação e 
remodelação, estas não são mutuamente excludentes, mas sobrepostas no tempo. A minimização dos danos inerentes as reações 
inflamatórias pode favorecer as fases seguintes do reparo tecidual, otimizando a regeneração. Considerando o potencial do uso da técnica, 
este estudo teve como objetivo a avaliação histológica e histomorfométrica da administração local da fosfoetanolamina e da fototerapia 
mediada por LED durante o reparo ósseo alveolar em ratos. Foram utilizados 36 machos Wistar, divididos em três grupos experimentais: Os 
animais de cada grupo foram eutanasiados após períodos de 4, 7, 14 e 21 dias após a cirurgia de exodontia dos dois segundos molares 
superiores. Ambos os alvéolos, direito e esquerdo foram preenchidos naturalmente com coágulo. Os alvéolos dentários dos animais de cada 
grupo receberam o seguinte tratamento: Grupo I: controle negativo (não foi submetido a nenhuma terapia), Grupo II: tratados com 
fosfoetanolamina, Grupo III: submetidos a fototerapia mediada por LED. Nossos resultados mostraram que no grupo II houve diminuição da 
reação inflamatória durante o reparo ósseo, mais especificamente nos períodos de 4 e 7 dias. Foi possível concluir que os uso da 
fosfoetanolamina como técnica empregada nesse estudo, apresentou potencial terapêutica durante o reparo ósseo guiado (ROG), 
favorecendo o reparo ósseo, bem como promovendo uma significativa melhora no processo de remodelamento e cicatrização do tecido. 
 
Palavras-chave: fosfoetanolamina; reparo ósseo; fototerapia. 
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PREVALÊNCIA DA OBESIDADE INFANTIL E FATORES ASSOCIADOS 
 
REDONDO, LARISSA DA SILVA, INÁCIO, ISABEL CRISTINA REZENDE LOPES, NEIVA VIRGÍNIA CARVALHO, ANA LETÍCIA SILVEIRA 
FAGUNDES, LAYARA BICHUETTI, MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
Os altos índices de obesidade infantil na população mundial são preocupantes, visto que esta predispõe o aparecimento de doenças 
crônicas no adulto, como DM, HAS e a própria obesidade. Os parâmetros cintura e quadril e sua relação são de grande importância para 
avaliar e acompanhar o ganho ponderal na infância e os fatores de risco cardiovasculares associados.METODOLOGIA: Foram realizadas 30 
entrevistas com crianças de 01 a 15 anos, nas quais foram coletados dados referentes à alimentação e atividade física quali-quantitativos. 
Além disso, foram aferidas medidas de peso, altura, cintura e quadril. Para tal foi utilizado o programa SPSS14.00, o teste do Qui2 e teste de 
correlação de Spearmancom nível de significância de 5%.RESULTADOS: Em relação ao IMC de 28 crianças analisadas, 57,1% 
apresentavam IMC normal, 21,4% sobrepeso e 21,4% obesidade. Quando analisamos o peso, houve correlação com IMC (R=0,831 e 
p<0,001), com cinturaabdominal (R=0,937, p<0,001), com quadril (R=0,981, p<0,001). Analisando o IMC, foi demonstrada correlação com a 
cintura (R=0,863, p<0,001), com o quadril (R=0,888, p<0,001). Não houve significância estatística quando relacionamos 
obesidade/sobrepeso com: idade(Qui2=24,160, p=0,673), sexo(Qui2=2,306, p=0,316) e atividade física(Qui2=2,844, p=0,584).Houve 
correlação entre cintura e quadril (R=0,955, p<0,001).CONCLUSÃO:A prevalência de obesidade infantil, na comunidade do bairro Amoroso 
Costa no município de Uberaba, durante o evento de responsabilidade social promovido pela Universidade de Uberaba, encontra-se em 
índices alarmantes, maior que a média nacional. E está relacionada principalmente a atividade física, não havendo relação com gênero e 
idade. Merecendo maior atenção da saúde pública do município. 
 
Palavras-chave: obesidade infantil; imc; fatores cardiovasculares. 
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ANÁLISE DE TOXICIDADE CRÔNICA HEPÁTICA E RENAL COM O USO DE EXTRATO AQUOSO A FRIO DE PLATHYMENIA 
RETICULATA 
 
 
SOBRINHO, AMAURI SILVA, CERON, PATRICIA IBLER BERNARDO; BUCEK, ELIZABETH UBER, MAGALHÃES, FERNANDA 
OLIVEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: MEDICINA 
 
O Diabetes Mellitus é uma das doenças crônicas mais prevalentes no Brasil e no mundo, relacionada a uma alta taxa de morbimortalidade, 
por complicações tanto microvasculares quando macrovasculares. A grande biodiversidade existente no país, especialmente da flora, vem 
permitindo um aumento das opções fitoterápicas no tratamento de diversas patologias, inclusive no controle da hiperglicemia e das 
dislipidemias. O experimento foi realizado de acordo com a Resolução Nº 90, de 16 de março de 2004: "Guia para a realização de estudos 
de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos", com 80 ratos adultos Wistar, 40 machos e 40 fêmeas, com peso entre 180g e 220g, divididos em 8 
grupos: machos tratados com extrato aquoso a frio 100mg/kg peso, 150mg/kg peso e 200mg/kg peso (CAF100, CAF150 e CAF200), fêmeas 
tratadas com extrato aquoso a frio 100mg/kg peso, 150mg/kg peso e 200mg/kg peso e controles tratados com agua (CC), sendo um grupo 
de machos e um de fêmeas. O tratamento com os respectivos extratos ou água foi realizado, por gavagem, diariamente, durante 90 dias. Os 
animais foram sacrificados no final do experimento e foram dosados através de kits laboratoriais: transaminases, gama-GT, bilirrubinas totais 
e frações, proteínas totais e frações, ureia e creatinina, sódio e potássio. A análise dos dados foi feita através da ANOVA e teste Tukey-
Kramer com nível de significância de 5%. Os resultados são expressos em media±EPM.Não foram observadas alterações a nível de AST 
(F=1,018, p=0,435); ALT (F=2,161, p=0,061); Gama-GT (F=2,314; p=0,048); Fosfatase Alcalina (F=1,390; p=0,255); Creatinina (F=1,770; 
p=0,128); Ureia (F=1,804; p=0,190); Proteínas totais (F=2,045; p=0,084); Bilirrubinas totais (F=0,355; p=0,919); Bilirrubina direta (F=1,064; 
p=0,416); Sódio (F=0,870; p=0,538); Potássio (F=1,073; p=0,410)  e cloretos (F=1,087; p=0,403).A dosagem sanguínea de transaminases, 
Gama-GT, Fosfatase alcalina, Ureia, Creatinina, Eletrólitos, proteínas e bilirrubinas totais e frações fornecem importantes parâmetros na 
determinação da segurança de produtos finais derivados de plantas submetidos a ensaios de toxicidade, pois tanto a toxicidade hepática 
quanto a renal são importantes fatores que limitam o uso clínico de certas drogas em alguns grupos populacionais, especialmente 
hepatopatas e nefropatas. 
Não encontramos toxicidade do extrato aquoso a frio de Plathymenia reticulata em relação à lesão e/ou função hepática e renal. 
 
Palavras-chave: plathymenia reticulata; diabetes mellitus; toxicidade crônica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 

 
 
21B 

 
DETERMINAÇÃO DA AÇÃO INIBITÓRIA NO CRESCIMENTO DE STREPTOCOCCUS MUTANS TRATADO COM EXTRATOS DE 
PLANTAS MEDICINAIS E A RESPECTIVA AÇÃO SOBRE A ACIDOGENIA E ADESIVIDADE. 
 
TAVARES, GUSTAVO GARCIA; PAULINO, TONY DE PAIVA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Odontologia 
 
O uso de enxaguatórios bucais contendo substâncias ativas antimicrobianas tem sido proposto como um importante meio de redução na 
formação de biofilme dental, responsável pela doença cárie, auxiliando outros fatores preventivos como a higienização mecânica da 
cavidade bucal . A utilização de produtos fitoterápicos, acessíveis e economicamente mais viáveis, tem se mostrado uma alternativa 
interessante, contribuindo para melhorar o acesso da população aos cuidados com a prevenção e tratamento de doenças bucais. O objetivo 
desse estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana, antiaderente e antiacidúrica em cepas padrão de Streptococcus mutans (ATCC 25175), 
do sumo padronizado de Morinda citrifolia, visando à elaboração futura de formulações farmacêuticas. O teste de capacidade acidogênica foi 
realizado em biofilme constituido em tubos de ensaio contendo meio completo suplementado com sacarose (MCS). Foram inoculados 16 
tubos de ensaio, todos com MCS, e após 8 horas foi observado o crescimento do biofilme aderido nas paredes destes tubos. Depois do 
biofilme formado retirou-se o meio que estava presente nos tubos e os mesmos foram lavados (apenas enxaguados) com NaCl 0,9% estéril 
,sendo essa lavagem repetida três vezes. Estes tubos contendo o biofilme foram divididos em: Grupo controle (GC) não tratado, n=4; Grupo 
Clorhexidina (G+) tratado com clorhexidina (Periogard®), n=4; Grupo sumo Noni 1:10 (GN10), n=4; Grupo sumo Noni 1:100 (GN100), n=4; 
Grupo sumo Noni 1:1000 (GN1000), n=4. Todos os tubos foram portanto tratados com seus respectivos extratos seguidos de nova lavagem 
e posterior cultivo em meio nutritivo TSB. A cada hora um tubo de cada grupo foi retirado para leitura de pH e retirado amostra para teste de 
glicose . Os testes de inibição de crescimento foram realizados com discos de papel filtro qualitativo (6 mm de diâmetro) incorporados à 
diferentes volumes de sumo (2, 4, 8, 16 e 32 µL) e à 4 µL de Clorhexidina 0,12% (Periogard®). Estes discos foram colocados sobre meio de 
cultura TSA previamente preparado com suspensão de S. mutans (espalhada com swab). Ao final dos trabalhos, realizadas as triplicatas 
para cada grupo experimental, para os testes de capacidade acidogênica, observou-se que o grupo GC apresentou um evidente decaimento 
no pH devido a produção de ácidos orgânicos pelo biofilme. O grupo G+ manteve seu pH inalterado, resultado este esperado devido à ação 
da clorhexidina. Os demais grupos experimentais, contendo o sumo do noni (GN10, GN100 e GN1000) não interferiram no metabolismo de 
carboidrato e nem na acidogênese bacteriana, visto que o pH e o consumo de glicose foram semelhantes ao grupo GC. Para os testes de 
inibição de crescimento (antibiograma) observou-se que para a clorhexidina o halo de inibição foi de 1,35 cm. Já os sumos não 
apresentaram halos de inibição não indicando eficácia na ação antimicrobiana do mesmo. Os resultados obtidos permitem concluir que o 
derivado vegetal (sumo) de noni, nas diluições descritas, não apresentou eficácia sobre o metabolismo bioenergético de S. mutans 
(propriedades acidúricas), e também não atuou inibindo o crescimento em placa da bactéria. Outros estudos, explorando o tempo e a 
presença do sumo no biofilme serão realizados. 
 
Palavras-chave: s.mutans; derivado vegetal; noni. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DO CONHECIMENTO DE DISCENTES DAS ÁREAS DE EXATAS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE 
UBERABA SOBRE ROTULAGEM  DE ALIMENTOS E PRODUTOS “DIET” E LIGHT  
 
ARAUJO, ALINE ARANTES RIBEIRO BRAZ DE, CUNHA, MÁRCIO FERRAZ  
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Nutrição 
 
As informações contidas nos rótulos dos alimentos são muito importantes para que a população tenha uma alimentação mais saudável, 
principalmente pelo aumento do consumo de produtos industrializados. Em relação aos produtos “diet” e “light”, observa-se, no Brasil, um 
aumento significativo no consumo, porém, a maioria dos indivíduos não tem uma compreensão exata do que sejam esses produtos, e por 
consequência, as suas principais diferenças. O objetivo do trabalho foi avaliar os conhecimentos de discentes da área das ciências humanas 
e exatas da Universidade de Uberaba sobre rotulagem de alimentos e produtos “diet” e “light”. Foram realizadas entrevistas individuais com 
a aplicação de um questionário de questões objetivas, sendo um estudo seccional com uma abordagem quanti-qualitativo de investigação. A 
pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética da instituição (CAAE-04348412.1.0000.5145). Os entrevistados, 84 alunos das 
áreas de humanas e exatas da Universidade de Uberaba, 40 homens e 44 mulheres, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido de acordo com as orientações da Resolução 196/96 do CNS. Os resultados mostraram que apenas 2,5% dos homens e 9,1% 
das mulheres possuem o hábito de ler sempre os rótulos de alimentos e que 27,5% dos homens e 27,2% das mulheres disseram ter o 
costume de ler a lista de ingredientes. Neste quesito foi observado que não houve diferença significativa entre os dados (P < 0,05). Em 
relação a algumas informações nutricionais como, por exemplo, %VD (Percentual de valor diário) 77,5% dos homens e 77,27% das 
mulheres não sabem o significado deste item que é obrigatório nos rótulos de alimentos. Somente 7,5 % dos homens e 11,36% das 
mulheres responderam corretamente a pergunta sobre o produto diet e apenas 10% dos homens e 13,64% das mulheres responderam 
corretamente sobre o produto light.Os resultados observados mostraram que os acadêmicos das áreas de exatas e humanas da 
Universidade de Uberaba apresentam pouco conhecimento sobre rotulagem de alimentos e produtos “diet” e “light” e  mesmo aqueles que 
afirmaram ter boa compreensão ou  hábito de leitura dos rótulos, ao serem questionados mais profundamente sobre o assunto, não 
mostraram o devido conhecimento. 
 
Palavras-chave: rótulos; informação nutricional; consumidor. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DISLIPIDEMIA E HIPOTIROIDISMO AUTO - IMUNE 
 
CAETANO, JOSIANE ALVES, THIRONE, ANA CLAUDIA PELEGRINELLI; SANTOS, MARIA  
FERNANDA OLIVEIRA; ROCHA, GEORGIANA H. CAMPOS; RODRIGUES, DANIEL; AMUY,  
FERNANDA FERREIRA; SILVA, FABIANA CRISTINA DA, MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
O Hipotireoidismo pode ser definido como uma situação metabólica decorrente da redução dos níveis circulantes dos hormônios 
tireoideanos: tiroxina (T4) e triiodotironina (T3). Apresenta espectro clínico variável, dependente da idade do paciente, sexo, condição física 
e do grau de deficiência hormonal. O hipotireoidismo primário constitui o tipo predominante em mulheres idosas, sendo representado 
principalmente pela tireoidite auto-imune crônica ou Doença de Hashimoto. Nesse âmbito, já é conhecida, há mais de décadas, a 
associação entre dislipidemia e hipotireoidismo, particularmente a hipercolesterolemia isolada. Após a aprovação pelo Comitê de Ética, 
contabilizaram-se 1482 prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de Endocrinologia e Metabologia da Universidade entre 2005 e 
2010, de modo que foram avaliados, por amostragem aleatória, 242 prontuários, com margem de erro de 2,4%. Após a assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido foram colhidos dados acerca de variáveis previamente estipuladas em uma ficha como: sexo, 
doenças preexistentes, peso, altura, índice de massa corporal, além de valores de TSH e T4 livre. Para análise estatística utilizou-se o teste 
do Qui–quadrado, sendo o nível de significância para os testes de &#945;=0,05. Portanto, esse trabalho objetiva avaliar a prevalência de 
Hipotireoidismo auto-imune e dislipidemia em pacientes atendidos no ambulatório de Endocrinologia da Universidade de Uberaba e, a partir 
dos resultados obtidos, correlacionar essas disfunções metabólicas, Hipotireoidismo e Dislipidemia, através de um estudo transversal.Os 
resultados finais demonstraram que, dos 242 pacientes analisados, 39,8% apresentavam Hipotireoidismo, sendo 19,8% hipotireoideos 
manifestos. Já em relação à dislipidemia, verificou-se que 64% dos pacientes possuíam perfil lipídico alterado. Ainda, 27,2% dos indivíduos 
eram concomitantemente hipotireoideos e dislipidêmicos. Desse modo, não houve uma associação significativa entre hipotireoidismo e 
dislipidemia (Qui2 =1,153; p = 0,283).É relevante destacar que a realização futura de um estudo prospectivo com hipotireoideos, avaliando a 
prevalência de dislipidemia antes e após o tratamento do hipotireoidismo, poderia demonstrar uma correlação positiva entre esses distúrbios 
metabólicos. Portanto, como diversos dados literários consideram o hipotireoidismo como uma possível causa secundária de hiperlipidemia, 
associando-se, consequentemente, a fatores de risco para o desenvolvimento de doença aterosclerótica coronariana, torna-se 
imprescindível o rastreamento dessa entidade endocrinológica, visando não só definir metas para tratamento, bem como prevenir possíveis . 
 
Palavras-chave: hipotiroidismo auto-imune; dislipidemia; prevalência. 
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QUANTIFICAÇÃO DE MASTÓCITOS APÓS FOTOBIOMODULAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PERIODONTITE INDUZIDA EM 
RATOS 
 
CHIHARA, ESTELA KAORU, PEREIRA, SANÍVIA APARECIDA DE LIMA; CARVALHO, ALEXANDRE SANTOS, THEDEI JR., GERALDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: ODONTOLOGIA 
 
Nos últimos anos, estão surgindo estudos que fazem uso do laser como uma alternativa ou uma ferramenta auxiliar para procedimentos de 
controle da resposta inflamatória (modulando a síntese de citocinas e estimulando a proliferação de células), como alguns procedimentos 
convencionais utilizados no tratamento da doença periodontal, como raspagem e alisamento radicular. Várias características benéficas da 
radiação de um laser de baixa potência podem ser observadas tais como efeitos hemostático e bactericida, podem levar a resultados 
melhores do tratamento. O objetivo deste estudo foi determinar o efeito da fotobiomodulação com luz laser de 660nm, a 10J/cm²,nos 
problemas causados pela periodontite induzida por ligaduras, em ratos Wistar e a quantificação de mastócitos encontrados na área. A 
periodontite experimental foi induzida pela colocação de ligaduras imobilizadas em torno dos primeiros molares inferiores dos lados direito e 
esquerdo da mandíbula dos animais, após aprovação pelo CEEA-UNIUBE (Protocolo 027/2012).  Estas foram removidas após 6 (seis) dias, 
período suficiente para a indução da doença periodontal experimental. Após sua remoção os animais foram divididos em 3 grupos: grupo A 
foi sacrificado imediatamente, grupo C foi tratado com a irradiação do laser por seis dias e grupo B permaneceu este mesmo período sem 
tratamento. Um grupo controle (grupo CC) sem ligadura também foi utilizado. Realizada a eutanásia, os fragmentos de gengivas foram 
submetidos à análise histológica, com coloração Hematoxilina-Eosina para a quantificação de mastócitos. Embora tenha se observado 
diferença significativa entre os grupos de sacrifício imediato e os demais (tratados ou não tratados com laser), não se observou diferença 
estatística significativa entre os grupos irradiado e sem tratamento, pois o Grupo C, tratado com laser apresentou média de 5,929±2,761 
células/cm2, enquanto o grupo em que a ligadura foi removida com sete dias e não foi tratado com laser terapia, Grupo B, apresentou média 
de 6,541±3,017 células/cm2. Dessa forma, podemos concluir que nas condições testadas, o laser não tem efeito significativo na densidade 
de mastócitos frente ao tratamento da periodontite induzida, contrapondo-se à proposta do trabalho. 
 
Palavras-chave: fotobiomodulação; mastócitos; periodontite. 
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RESISTÊNCIA INSULÍNICA E HIPOTIROIDISMO AUTO-IMUNE  
 
MEDEIROS, KARINE APARECIDA GOMES, THIRONE, ANA CLÁUDIA PELEGRINELLI; MEDEIROS,  
KARINE APARECIDA GOMES, MAGALHAES, FERNANDA OLIVEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: MEDICINA 
 
Tiroidite de Hashimoto (TH) é um distúrbio auto-imune, o que leva a um processo inflamatório crônico e consequente destruição do tecido 
tireóideo, destacando-se como uma das principais causas do hipotireoidismo. Hipertensão Arterial é acompanhada por alterações funcionais 
do sistema nervoso autônomo simpático, renais, do sistema renina angiotensina, além de outros mecanismos humorais e disfunção 
endotelial, e faz parte de síndrome caracterizada por resistência insulínica. A associação entre hipotiroidismo auto-imune e resistênmcia 
insulínica já foi evidenciado por alguns autores. resistênmcia insulínica já foi evidenciado por alguns autores. Objetivo: Desta maneira, 
pretendemos analisar a associação de hipotiroidismo auto-imune com aquelas doenças que encontramos resistência insulínica como a 
hipertensão arterial. encontramos resistência insulínica como a hipertensão arterial. Metodologia: Foi realizada coleta de dados através da 
análise dos prontuários atendidos nos ambulatórios de endocrinologia do Hospital Universitário, durante o período de 2003-2010, através do 
preenchimento de ficha padronizada, utilizando-se a amostragem aleatória dos prontuários após a assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido. Os dados foram analisados através do teste do Qui2 com nível de significância de 5%.  
Foram analisados 187 prontuários, onde houve uma prevalência do sexo feminino de 77,5%, 37,6% com hipotireoidismo, e 64,5% de 
hipertensão arterial. Não houve relação entre: hipotireodismo e hipertensão arterial (Qui2= 1,790; p=0,181). Existe uma correlação negativa 
entre o TSH e T4 livre (R=-0,416, p=0,002), e PA sistólica e PA diastólica (R=0,688, p<0,001), não havendo correlação entre PAsist e TSH 
(R=0,124, p=0,382) , ou PAsist e T4 livre (R=-0,003, p=0,985).  Não houve associação entre hipertensão arterial e hipotiroidismo na amostra 
estudada.  
 
Palavras-chave: resistencia insulinica; hipotireiodismo auto-imune; hipertensao arterial sistemica. 
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CONTROLE DO PESO APÓS ACUPUNTURA EM PACIENTES DIABÉTICOS 
 
RIBEIRO, NIELLY CRISTINE, RIBEIRO, NIELLY CRISTINE; DIAS, CLAUDIA REPTTON; VASCONCELOS, EDUARDO BATISTA; 
MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA; BARBOSA, GUSTAVO SIMÕES; LOPES, ISABEL CRISTINA REZENDE, LOPES, ISABEL 
CRISTINA REZENDE 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
O vínculo entre obesidade e diabetes mellitus tipo 2 é bem firmado. A população obesa tem um risco até três vezes maior de apresentarem 
a doença. O efeito da acupuntura sobre os determinantes da obesidade está sendo estudado, considerando sua influência sobre o controle 
ponderal, redução do apetite e diminuição de medidas. O presente trabalho visa avaliar o controle de peso em pacientes diabéticos após 
submetidos a sessões de acupuntura, considerando que a diminuição de medidas resulta em uma queda dos níveis glicêmicos, o que 
equivale à melhora do quadro clínico e prevenção de complicações devido o diabetes.O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, no CAAE 
0048.0.227.000-10. Foram selecionados seis pacientes diabéticos e um com síndrome metabólica, sem complicações crônicas graves, com 
controle glicêmico regular, que após assinatura do TCLE, foram submetidos a 14 sessões de acupuntura, durante 12 semanas. Os 
indivíduos foram avaliados, com realização de exames laboratoriais: glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada A1C; peso, no início e final 
do tratamento; e glicemia capilarrealizada antes e após cada sessão. Todos os pacientes foram orientados a continuar tomando os 
medicamentos prescritos, assim como a dieta que deveria se manter sem alterações por esse período. Os dados foram analisados através 
do teste t pareado e estão descritos em média ± EPM.Após análise dos dados obtidos, observa-se que houve resultados estatisticamente 
significativos no que se refere à avaliação do peso. Os valores encontrados foram: peso inicial=88,83±14,83, peso final= 90,08± 15,43 
(t=2,634, p=0 ,046).Entre os pacientes participantes desta etapa do estudo, notou-se aumento do peso, porém não houve piora do controle 
glicêmico. Esse ganho ponderal pode ser justificado pelo aumento do bem estar proporcionado pela melhor qualidade de vida, sendo que os 
pacientes tendem a alimentar-se em maior quantidade. Acredita-se que o número de indivíduos reduzido tenha contribuído para esse fato.  
 
Palavras-chave: diabetes mellitus; obesidade; acupuntura. 
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PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA ENTRE DIABÉTICOS E HIPERTENSO 
 
RODRIGUES, DANIEL, MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA, THIRONE, ANA CLÁUDIA PELEGRINELLI 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes melitos (DM) representam duas das mais importantes doenças da atualidade, sendo 
responsável por grande parte da morbimortalidade nos idosos atualmente. Enquanto que, a síndrome metabólica (SM) é a doença 
endócrino-metabólica mais comum da atualidade, considerada contribuinte direta para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 
Apesar da grande importância dessas doenças na atualidade e da clara associação entre elas e a SM,  a prevalência da SM nesse grupo de 
risco ainda é um ponto de discordância na literatura, fato esse que ocorre principalmente pelos diferentes métodos utilizados para a 
definição de síndrome nos estudos realizados. Após a aprovação pelo comitê de ética, contabilizaram-se 1482 prontuários de pacientes 
atendidos no ambulatório de endocrinologia e metabologia da universidade entre 2005 e 2010, de modo que foram avaliados, por 
amostragem aleatória, 244 prontuários. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram colhidos dados 
acerca de variáveis previamente estipuladas, como: sexo, doenças preexistentes, peso, altura, índice de massa corporal, além de valores de 
TSH e T4 livre. Para análise estatística utilizou-se o teste do qui quadrado, sendo o nível de significância de p=0,05. Analisando a 
prevalência da SM, 64,7% dos pacientes apresentaram o diagnóstico, sendo que em valores exatos correspondem ao total de 17 pacientes, 
11 deles com diagnóstico e 6 com ausência do diagnóstico de SM, enquanto que 225 pacientes não apresentam dados suficientes para que 
seja possível o diagnóstico de SM ou a exclusão do mesmo. Quanto à associação da HAS com a SM, observou-se que dos 242 pacientes, 
apenas 17 apresentavam dados suficientes para realizar a associação dos dois diagnósticos. Sendo que, destes 17, apenas 12 
apresentavam HAS e destes 9 (75%) apresentavam concomitantemente SM, enquanto que 3 (25%) pacientes hipertensos não 
apresentavam Síndrome metabólica. Por sua vez, a associação entre DM e SM pode ser realizada também em apenas 17 prontuários, 
sendo que desses somente 10 (58,8%) apresentavam DM e desses 7 (70%) apresentavam SM, enquanto que 3 (30%) pacientes não 
apresentavam SM. Os resultados não apresentam associação entre a síndrome metabólica com hipertensão arterial sistêmica (p= 0,169) ou 
diabetes (p=0,298).O tamanho reduzido da amostra aliado a discrepância dos métodos utilizados em outros estudos, diminuiu a capacidade 
de avaliação dessa associação. Assim, apesar de termos encontrado valores condizentes com parte da literatura atual. A amostra limitada 
impede que possamos projetar esse resultado com um índice de confiança aceitável. Assim, novos estudos com um número maior de 
participantes e a padronização da metodologia empregada necessitam ser realizados para a definição da real prevalência de síndrome 
metabólica entre a população hipertensa e diabética brasileira. 
 
Palavras-chave: sindrome metabolica; hipertensão arterial sistemica; diabetes melitos. 
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CULTIVO DE PLANTAS MEDICINAIS POPULARMENTE USADAS COMO ANTI-INFLAMATÓRIAS E OBTENÇÃO DE SEUS 
DERIVADOS 
 
RODRIGUES, PATRICIA APARECIDA, VIEIRA, TATIANA REIS; PAULINO, TONY DE PAIVA; SILVA, ELISANGELA RIBEIRO; GROPPO, 
MILTON, BUCEK, ELIZABETH UBER 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Farmácia 
 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% da população tanto de países desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento utilizam ou já fizeram uso da medicina tradicional através das plantas no tratamento de problemas de saúde. A Resolução 
CFO 82/2008 regulamenta o uso pelo cirurgião dentista de práticas integrativas e complementares a saúde bucal como a fitoterapia. O 
guaco tem ação anti-inflamatória descrita pelo uso popular e na “Lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado” como 
expectorante e broncodilatador. O fruto do noni é usado popularmente na Indonésia como alimento e medicamento principalmente no 
estimulo da imunidade, como antibacteriano e nas infecções. Estas plantas após comprovação científica poderão se tornar uma produto 
alternativo no tratamento das enfermidades periodontais.A seleção das plantas para estudo foi baseada no levantamento etnobotânico 
quanto ao uso popular de plantas com ação anti-inflamatória. As espécies selecionadas foram propagadas e cultivadas no Triângulo Mineiro 
e com irrigação manual. A descrição macroscópica de cada espécie foi realizada com auxílio de lupa e comparação com a literatura técnico-
científica. Foram elaboradas as exsicatas das espécies férteis e depositadas em herbário credenciado. Os derivados vegetais foram obtidos 
de forma padronizada, de acordo com o uso popular.Das 2 plantas medicinais selecionadas e cultivadas obteve-se e a confirmação botânica 
sendo: o guaco, espécie Mikania glomerata Spreng., Família Asteraceae (Herbário SPFR), propagação assexuada (estacas) em Uberaba; o 
noni, espécie Morinda citrifolia L., Família Rubiaceae (HUFU), propagação sexuada (sementes) em Araguari. A descrição macroscópica 
corresponde às espécies. O derivado vegetal/extrato foi produzido à partir da folha fresca do guaco em etanol 70º G por maceração e 
resuspendido em água. O derivado vegetal/sumo foi produzido à partir do fruto maduro despolpado e centrifugado. As características 
botânicas macroscópicas do guaco e do noni cultivados no Triângulo Mineiro, se equiparam às descritas na literatura. O cultivo é uma etapa 
importante na contribuição da qualidade da droga vegetal para fins odontológicos. A identificação botânica através da comparação das 
características do vegetal é essencial na elaboração de laudos de controle de qualidade e produção de insumos para testes biológicos e 
incorporação em produtos de uso humano.  
 
Palavras-chave: mikania glomerata; morinda citrifolia; insumo vegetal. 
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QUANTIFICAÇÃO DE COLÁGENO APÓS FOTOBIOMODULAÇÃO PARA TRATAMENTO DA PERIODONTITE INDUZIDA EM RATOS 
 
SANTANA, LEONARDO NEVES, THEDEI JUNIOR, GERALDO, PEREIRA, SANÍVIA APARECIDA DE  
LIMA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: MEDICINA 
 
A laserterapia é um método muito estudado atualmente, principalmente por ser um método eficaz, pouco invasivo, sem efeitos colaterais e 
pode auxiliar na recuperação de tecidos nervosos lesados e no controle da resposta inflamatória. Entretanto, no Brasil, existem poucos 
estudos em relação aos efeitos benéficos do uso do laser tanto na área médica como odontológica. O laser reduz a intensidade da resposta 
inflamatória, principalmente na periodontite, e melhora substancialmente o processo de epitelização. Além disso, estimula  a deposição de 
fibras de colágeno para as fases finais da cicatrização. Portanto, o presente estudo pretende mostrar a eficácia da ação do laser com 
finalidade odontológica, de 660 nm, a 10 J/cm² de fluência, durante 10 segundos, com uma distância de 0,5 cm, do tecido periodontal de 
ratos Wistar com periodontite induzida por ligadura elástica. A fim de análise do crescimento do colágeno significativo na doença periodontal 
após tratamento de fotobiomodulação em relação aos não tratados. A periodontite foi induzida em grupos de ratos Wistar adultos, pesando 
entre 250 g e 350 g, através da colocação de ligaduras elásticas em torno dos primeiros molares inferiores (direito e esquerdo) da mandíbula 
dos animais, por sete dias. Após esse tempo,  a ligadura foi retirada e os animais divididos em três grupos: o primeiro foi sacrificado 
imediatamente, o segundo foi tratado com laser por seis dias e o terceiro permaneceu sem tratamento durante o mesmo período. Depois, os 
animais foram eutanasiados e, as mandíbulas e as gengivas retiradas para análise, a primeira descalcificada e a segunda cortada em 
fragmentos, ambos, para estudo histológico. Para visualização do colágeno nas lâminas, usou-se coloração de  picrosírius e para análise 
dos campos, com captura de imagem e quantificação, utilizamos o programa Axiovision (Kontron Eletronik, Germany), que expressa a 
densidade de colágeno em porcentagem por área avaliada. Os resultados obtidos sugerem que não houve diferença estatística significativa 
na diminuição da resposta inflamatória e no crescimento de fibras de colágeno entre o grupo tratado com o laser, em relação aos outros. 
Logo, podemos concluir que, nas condições propostas e testadas nesse estudo, o laser nessa frequência, intensidade e  tempo de 
irradiação, não tem eficácia no aumento do colágeno na periodontite e também no seu tratamento. 
 
Palavras-chave: laser; colágeno; periodontite. 
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RESISTÊNCIA INSULÍNICA E HIPOTIROIDISMO AUTO-IMUNE. ASSOCIAÇÃO ENTRE SÍNDROME METABÓLICA E HIPOTIROIDISMO 
AUTO-IMUNE 
 
SANTOS, MARIA FERNANDA OLIVEIRA, THIRONE, ANA CLÁUDIA PELEGRINELLI; HUEB,  
GEORGIANA; CAETANO, JOSIANE; RODRIGUES, DANIEL, MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: MEDICINA 
 
O hipotireoidismo auto-imune atualmente é uma das formas de tireoidite crônica auto-imune de maior prevalência na população em geral. 
Enquanto que, a Síndrome Metabólica (SM) é a doença endócrino-metabólica mais comum da atualidade, considerada contribuinte direta 
para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e de diabetes tipo 2. A maior incidência da SM e do Hipotireoidismo tem sido 
atualmente alvo de muitos estudos.  Alguns estudos recentes correlacionam função tireoidiana com a síndrome metabólica, porém, estes 
ainda são questionados. Uma das hipóteses levantadas é que os níveis aumentados de TSH em pacientes com síndrome metabólica podem 
ser devido à associação da resistência ao receptor da tireoide semelhante à resistência à insulina, e o aumento do TSH também relacionado 
à hormônios secretados pelo tecido adiposo. Porém, ainda são resultados preliminares que necessitam de maior avaliação e novos estudos. 
Diante disto, este trabalho objetiva avaliar uma possível associação entre hipotireoidismo auto-imune e síndrome metabólica. Após a 
aprovação pelo Comitê de Ética, contabilizaram-se 1482 prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de Endocrinologia e 
Metabologia da Universidade entre 2005 e 2010, de modo que foram avaliados, por amostragem aleatória, 242 prontuários, com margem de 
erro de 2,4%. Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram colhidos dados acerca de variáveis previamente 
estipuladas em uma ficha, como: sexo, doenças preexistentes, peso, altura, índice de massa corporal, além de valores de TSH e T4 livre. 
Para análise estatística utilizou-se o teste do Qui–quadrado, sendo o nível de significância de &#61537;=0,05. Os resultados finais 
evidenciaram que não houve associação positiva entre Hipotireoidismo auto-imune com Síndrome Metabólica (Qui2=0,016; p=0,901), e 
também não houve relação entre o valor do TSH e Síndrome Metabólica (Qui2=0,638; p=0,888).No entanto, não se evidenciou relação entre 
Hipotireoidismo auto-imune e Síndrome Metabólica. Porém, considerando a elevada prevalência de ambos, e suas naturezas inflamatórias, 
novos estudos sobre tais doenças são de suma importância, inclusive para uma melhor investigação da correlação entre elas.  
 
Palavras-chave: hipotireoidismo auto-imune; síndrome metabólica; tsh. 
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VIVÊNCIAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE 
 
SILVA, ALINE DE OLIVEIRA, ESSELIN, ROSIANY DOS SANTOS; CORDEIRO, ELIANE GONÇALVES;  
MENEZES, THAÍS GONÇALVES; BIAGIONI, LILIAN MARGARETH, MOLL, MARCIANA FERNANDES 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Psicologia 
 
Acontecem na comunidade do Distrito II de Uberaba, desde agosto de 2012,  intervenções de Atenção Psicossocial que visam promover 
ações de ensino por meio do trabalho de graduandos em serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde e prioriza a oferta de ações de 
promoção de saúde mental entre adolescentes. Para acompanhar e direcionar tais ações, periodicamente são realizadas reuniões junto aos 
alunos bolsistas que expõem as suas experiências no referido projeto. A partir dessas reuniões, este estudo objetiva apresentar as vivências 
dos alunos bolsistas participantes do Programa de Educação pelo trabalho (PET) Atenção Psicossocial. Utilizou-se o referencial teórico 
interpretativo ou qualitativo e realizou-se um relato de experiência das oficinas de capacitação de adolescentes líderes em cada um dos 
territórios que estão inseridos no Distrito II de Uberaba, as quais aconteceram semanalmente durante o segundo semestre de 2012. Os 
alunos bolsistas colocam que desenvolver tais oficinas possibilitou conhecer um pouco mais sobre a maneira de adolescentes lidarem com 
temáticas conflitantes para a sua faixa etária, tais como: gravidez, bullying, drogas e violência e, ainda, entender a necessidade do trabalho 
em equipe, uma vez que elas aconteceram com a participação de alunos de diversos cursos (medicina, educação física, enfermagem e 
psicologia). Ainda   lhes despertou a esperança por um mundo melhor, o que eles sinalizaram ser um avanço em sua formação. Contudo, 
foram evidenciadas limitações neste processo, o que eles colocaram ser a ausência de recursos financeiros disponíveis para enriquecer e 
diversificar as oficinas. Por fim, as vivências no PET “Atenção Psicossocial” parece aproximar os discentes da realidade social, o que lhes 
possibilita associar o conteúdo teórico à essa realidade, bem como aprimorar a sua capacidade para o trabalho em equipe.   
 
Palavras-chave: educação; adolescência; saúde mental. 
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EFEITOS DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA QUANTIFICAÇÃO DE LEUCÓCITOS APÓS PERIODONTITE INDUZIDA EM RATOS 
 
SILVA, AMANDA SOUSA, SILVA, AMANDA SOUSA; CARVALHO, ALEXANDRE DOS SANTOS;  
PEREIRA, SANIVIA APARECIDA DE LIMA; FIORAVANTE, THAIANE DA GUIA ROSA; SANTANA,  
LEONARDO NEVES; CHIHARA, ESTELA KAORU; BEGHINI, MARCELA, THEDEI JUNIOR, GERALDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: MEDICINA 
 
A Periodontite pode acarretar inúmeros problemas de saúde e novas terapias vêm sendo estudadas para tratamento dessa doença. O laser, 
por exemplo, apresenta importante aplicabilidade clínica, principalmente pela sua capacidade de controlar a resposta inflamatória ao 
estimular a proliferação celular, modular a resposta de citocinas e atuar na descontaminação e hemostasia dos tecidos. O objetivo deste 
trabalho foi determinar a eficácia do laser de 660 nm, a 10 J/cm² por 20 segundos sobre a contagem de leucócitos, na periodontite induzida 
por ligadura em ratos Wistar. O protocolo de pesquisa foi aprovado pelo CEEA da Universidade de Uberaba (027/2012). A periodontite foi 
induzida em 14 ratos Wistar adultos, colocando-se uma ligadura (linha a base de algodão) em torno dos primeiros molares inferiores direito e 
esquerdo, por sete dias. Após este período, as ligaduras foram removidas e os animais foram divididos em quatro grupos: o primeiro grupo 
foi eutanasiado imediatamente após a remoção da ligadura; o segundo foi tratado com a irradiação do laser por seis dias e então 
eutanasiado. O terceiro grupo permaneceu por seis dias em evolução natural (sem tratamento) e foi eutanasiado depois desse tempo. Além 
desses três grupos, utilizou-se um grupo de quatro animais controle sem ligadura. Após a eutanásia, fragmentos de gengiva foram 
submetidos à análise histológica de rotina, com coloração hematoxilina-eosina. Os resultados sugerem que a aplicação do laser não tem 
efeito no recrutamento de leucócitos, pois não foi encontrada diferença estatística entre os grupos (p> 0,05), embora existam valores 
absolutos diferentes. Dessa forma, podemos concluir que nas condições testadas, o laser não tem eficácia no tratamento da periodontite 
induzida. 
 
Palavras-chave: periodontite; leucócitos; fotobiomodulação. 
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ESTUDO FARMACOLÓGICO, DE TOXICIDADE CRÔNICA E DA INFLUÊNCIA SAZONAL DE EXTRATO DE PLANTA, PARA 
TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS/TOXICIDADE EM DOSES REPETIDAS DO EXTRATO AQUOSO A FRIO (100MG/KG PESO, 
150 MG/KG E 200MG/KG PESO) EM RELAÇÃO A GLICEMIA, COLESTEROL, TRIGLICÉRIDES, ÁCIDO ÚRICO, SÓDIO, POTÁSSIO, 
FOSFATASE ALCALINA.  
 
VILELA, FERNANDA DIAS, MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA; BUCEK, ELIZABETH UBER; VILELA, FERNANDA DIAS; SOBRINHO, 
AMAURI SILVA; PERFEITO, LÍGIA BORELLA; NANE, THIAGO FELIPE, CERON, PATRICIA IBLER BERNARDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: MEDICINA 
 
O Diabetes mellitus (DM) é considerado um dos principais problemas de saúde em todo o mundo. O Brasil assiste, desde a década de 1960, 
a sua transição demográfica e epidemiológica caracterizada pelo envelhecimento populacional e aumento das doenças crônico-
degenerativas. Dentre as doenças crônicas mais frequentes, destaca-se diabetes mellitus (DM). A maioria das plantas que são utilizadas no 
tratamento do diabetes, ao serem farmacologicamente avaliadas, apresentam atividade hipoglicemiante e possuem constituintes químicos 
que podem ser utilizados como modelos para novos agentes no tratamento desta disfunção. O objetivo deste estudo é avaliar a toxicidade 
de doses repetidas do extrato aquoso a frio nas concentrações de 100 mg/kg, 150 mg/kg e 200mg/kg da planta Plathymenia reticulata em 
relação a glicose, colesterol, ácido úrico, sódio, potássio, fosfatase alcalina através da sua administração oral em ratos.O estudo foi 
realizado em 80 ratos machos e fêmeas adultos Wistar, com peso entre 180g e 220g, divididos em 8 grupos (4 grupos com machos e 4 com 
fêmeas) associada ou não ao tratamento com extrato de Plathymenia reticulata, assim denominados: FC – 10 fêmeas tratadas com água; 
F100 – 10 fêmeas tratadas com extrato aquoso a frio – 100 mg/Kg peso; F150 – 10 fêmeas tratadas com extrato aquoso a frio – 150mg/kg 
peso; F200 – 10 fêmeas tratadas com extrato aquoso a frio – 200mg/kg peso; MC – 10 machos tratados com água; M100 – 10 machos 
tratados com extrato aquoso a frio – 100 mg/Kg peso; M150 –10 machos tratados com extrato aquoso a frio – 150mg/kg peso; M200 - 10 
machos tratados com extrato aquoso a frio – 200mg/kg peso. Realizamos o tratamento por um período de 12 semanas consecutivas. Após 
esse período de tratamento, foi realizada a análise estatística dos resultados obtidos. Aplicado ANOVA e teste Tukey-Kramer com nível de 
significância de 5%. Os resultados foram expressos em media±EPM.Nesse estudo, não observamos efeito de toxicidade de doses repetidas 
em relação aos valores laboratoriais de glicemia, triglicérides, colesterol total, ácido úrico, sódio, potássio e fosfatase alcalina. A grande 
diversidade de classes químicas encontradas nos fitoterápicos utilizadas para o tratamento do diabetes, entre elas os triterpenóides, 
alcalóides, cumarinas e flavonóides, indicam que uma variedade de mecanismos de ação deve estar envolvida na redução do nível de 
glicose no sangue. Nessa pesquisa concluímos que o extrato aquoso a frio da planta plathymenia reticulata não teve efeito de toxicidade em 
doses repetidas em relação a glicose, colesterol, triglicérides, ácido úrico, fosfatase alcalina, sódio e potássio. 
 
Palavras-chave: diabetes mellitus; plathymenia reticulata; toxicidade. 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DO CONHECIMENTO DE DISCENTES DA ÁREA DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE UBERABA SOBRE 
ROTULAGEM DE ALIMENTOS E PRODUTOS DIET E LIGHT 
 
LUZ, ANA CAROLINA BOTELHO, CUNHA, MÁRCIO FERRAZ 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Nutrição 
 
As informações presentes nos rótulos dos alimentos torna-se cada vez mais um instrumento importante para direcionar qual produto mais 
apropriado, sadio para o consumo da população. Assim a compreensão do texto impresso nas embalagens é fundamental para o sucesso 
da iniciativa pelas entidades reguladoras como a ANVISA.   O público ressente de maiores esclarecimentos sobre certos produtos 
alimentícios presentes no mercado, como os classificados como “diet” e “light”.  Embora o consumo tenha aumentado nos últimos anos, a 
grande maioria dos consumidores não sabe com exatidão sobre as características destes produtos. O presente trabalho compreendeu em 
um estudo seccional com uma abordagem quanti-qualitativa de investigação, com emprego de um questionário estruturado, com questões 
fechadas. As questões sobre as variáveis de avaliação do conhecimento foram elaboradas com base nas normas do Ministério da Saúde. 
Foram entrevistados aleatoriamente 91 alunos da área da saúde da universidade de Uberaba, sendo 43 homens e 48 mulheres, a maioria 
dos entrevistados apresenta idade entre 17 e 48 anos. No momento da entrevista foi entregue um termo de consentimento ao participante 
esclarecendo-o que os dados serão sigilosos, com finalidade estreitamente cientifica A pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de 
Ética da instituição. Os resultados foram tabulados em planilha eletrônica e analisados em termos de frequência (análise descritiva), com 
auxilio do programa EXCEL da Microsoft, versão 2007. Dos 91 entrevistados, a maioria   (72,9% das mulheres e 74,4% dos homens) não 
são responsáveis pelas compras em sua casa, mas concordaram da importância das informações contidas nos rótulos. Para analisar o 
conhecimento dos entrevistados sobre informação nutricional foi questionado sobre o significado do termo %VD e observou que a maioria 
(85,4% das mulheres e 79% dos homens) não sabe. Em relação à percepção dos entrevistados sobre os produtos “diet” e “light”, a maioria  
errou no que seria o significado de produto “diet”  e “light”, houve somente 30 e 18% de acerto, respectivamente. Mais de 60% indicaram que 
o produto “diet” caracteriza-se por ter restrição de açúcar, somente, e mais de 80% apontaram o produto “light” como aquele que apresenta 
restrição de calorias, somente. Ambos entendimentos estão em desacordo com as diretrizes das entidades reguladoras.A conclusão da 
pesquisa mostra que os alunos da área da saúde da Universidade de Uberaba não tem uma compreensão adequada em relação as 
informações presentes nos rótulos dos alimentos, assim como a produtos “diet” e “light”. Uma maior abordagem destes assuntos e  
esclarecimento são importantes para aprimorar os conhecimentos relacionados a esses temas 
 
Palavras-chave: rótulos; informação nutricional; consumidor. 
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CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL APÓS ACUPUNTURA EM PACIENTES DIABÉTICOS 
 
DIAS, CLÁUDIA REPTTON, LOPES, ISABEL CRISTINA REZENDE; RIBEIRO, NIELLY CRISTINE; BARBOSA, GUSTAVO SIMÕES; 
VASCONCELOS, EDUARDO BATISTA, MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
O controle da pressão arterial é importante quanto à prevenção de lesões em órgãos alvo induzida pela hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
a doença cardiovascular mais prevalente. Estudos demonstram que a resistência insulínica, um fator importante na patogênese do diabetes 
mellitus tipo 2 (DM 2) é também um fator influenciável na origem da HAS. A acupuntura é um método eficaz e simples para o tratamento da 
HAS. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a variação dos valores de pressão arterial (PA) em pacientes diabéticos submetidos a 
14 sessões de acupuntura durante 12 semanas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, no CAAE 0048.0.227.000-10.Foram 
selecionados oito pacientes diabéticos sem complicações crônicas graves, com controle glicêmico regular;e três com síndrome 
metabólica/obesidade, que após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram submetidos a 14 sessões de 
acupuntura, durante 12 semanas. Os indivíduos foram avaliados, antes e após cada sessão através da aferição de PA. Todos os pacientes 
foram orientados a continuar tomando os medicamentos prescritos, assim como a dieta que deveria se manter sem alterações por esse 
período. Os dados foram analisados através do teste t pareado e estão descritos em média ± EPM. Após análise dos dados obtidos no 
grupo de diabéticos, observa-se que não houve alteração significativa no que se refere à avaliação da PA antes e após as sessões de 
acupuntura, exceto na semana 2, onde apresentou aumento da PA sistólica, sendo a PA (PAS) pré sessão 3 = 120,63 ± 5,213 e PAS pós 
sessão 3 = 129,38 ± 4,858 (t= -2,593, p= 0,036). Entre o grupo de portadores de síndrome metabólica e obesidade, após análise dos dados 
obtidos, observa-se que não houve alteração significativa no que se refere à avaliação da PA antes e após as sessões de acupuntura. A 
HAS representa um sério problema de saúde no Brasil por ter elevada prevalência, assim como, elevada taxa de morbimortalidade. É uma 
doença crônica, multifatorial e muitas vezes assintomática que exige tratamento contínuo e mudanças no estilo de vida. A acupuntura pode 
fazer parte do tratamento não farmacológico da HAS. Nessa etapa do estudo, não houve significância entre os níveis pressóricos analisando 
a primeira e a última sessão de acupuntura, porém houve melhora clínica importante. Acredita-se que o N reduzido tenha contribuído para 
esse fato. Observando os valores da PA antes e após as sessões em cada paciente isoladamente não se observou piora significativa, com 
exceção da sessão 3 do grupo de diabéticos. A redução ou manutenção dos níveis pressóricos a cada sessão de acupuntura sugere o efeito 
benéfico da mesma no controle metabólico de pacientes portadores de DM2, apesar do aumento significativo em uma sessão isoladamente. 
 
Palavras-chave: diabetes mellitus; pressão arterial; acupuntura. 
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ESTUDO DA ESPÉCIE PELARGONIUM GRAVEOLENS L'HÉR. (GERANIACEAE) E COMPARAÇÃO COM MALVA SYLVESTRIS L. 
(MALVACEAE): ANÁLISES FARMACOGNÓSTICAS 
 
BORGES, LORRAINE CRUZ , VIEIRA, TATIANA REIS, BUCEK, ELIZABETH UBER 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Ambiental 
 
“Pelargonium graveolens” L'Hér., pertencente à família Geraniaceae, é uma espécie aromática nativa da África do Sul. A família compreende 
cerca de 600 espécies, entre elas, muitas cultivadas como ornamentais. No gênero “Pelargonium” é descrito na literatura a presença de 
metabólitos como: alcalóides, flavonóides, taninos e óleo essencial com atividade fungicida. A “Malva sylvestris” L., pertencente à família 
Malvaceae, tem origem na Europa, no norte da África e Ásia. O trabalho tem como objetivo elaborar o padrão farmacognóstico da espécie 
“Pelargonium graveolens” através do estudo comparativo com a “Malva sylvestris” e verificar se existem problemas de identificação entre as 
duas espécies em relação ao cultivo e nas amostras analisadas. As atividades compreenderam em: revisão bibliográfica, análise 
farmacognóstica da folha da espécie “P. graveolens” de acordo com a Farmacopeia Brasileira 4ª e 5ª ed. e comparação com a espécie “M. 
sylvestris” L., de acordo com o descrito na literatura. Os ensaios na droga vegetal/folha “P. graveolens” mostrou o teor de cinzas totais de 
8,2±5,9% e o teor de resíduo seco à 40º C é 55% maior que o teor de resíduo seco à 100º C (0,050±0,006 g). A densidade do extrato é 
superior que o solvente de extração e o extrato aquoso possui característica ácida (pH=3,6). Nas folhas o índice de espuma é negativo, o 
índice de intumescência é entre 6-7, o teor de óleo essencial de 0,24% e a umidade das folhas frescas é cerca de 80%. As folhas 
apresentam cerca de 14cm larg. X 10cm comp., bordas recortadas, tricoma tector unicelular simples. A densidade do extrato das folhas de 
“P. graveolens” comprova a extração dos metabólitos do vegetal de polaridade semelhante ao solvente de extração. O teor de resíduo seco 
a 100º C é menor devido à perda dos metabólitos à alta temperatura. As folhas de “P. graveolens” não contém saponinas, contém óleo 
essencial que é definido como marcador, o teor de umidade e mucilagem é semelhante à “M. sylvestris” sendo o teor de mucilagem 
considerado como alto. O teor de cinzas no “P. graveolens” é acima do encontrado na maioria das plantas medicinais e está dentro do 
padrão estipulado para droga vegetal/folha de “M. sylvestris” (“Folium malvae”). As folhas apresentam morfologia externa diferente da “M. 
sylvestris”. 
 
Palavras-chave: controle farmacognóstico; malva cheirosa; planta medicinal. 
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CULTIVO E ASPECTOS MACROSCÓPICOS DE MORINDA CITRIFOLIA L. (RUBIACEAE)  
 
COSTA, CLÁUDIA MORGANA DE BASTO,  BUCEK, ELIZABETH UBER; SILVA, CAMILA BEATRIZ DA; VELASCO, NELSON DINIZ; 
OLIVEIRA, LILIAN FLÁVIA ARAÚJO; BOSQUETTI, LORRAYNE DE BARROS, VIEIRA, TATIANA REIS 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Farmácia 
 
A planta exótica no Brasil, a Morinda citrifolia L. (Noni) foi introduzida recentemente, sendo comercializada na forma de mudas, frutos 
maduros e verdes, polpas, sucos e cosméticos em diversos estados do Brasil. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as 
características botânicas do noni coletado em Araguari-MG e Boa Vista-GO e condições de cultivo da espécie M. citrifolia L. através de 
propagação sexuada das sementes. Os experimentos foram conduzidos no canteiro de plantas medicinais da Universidade de Uberaba 
Campus Aeroporto, no período de 20/08/2011 a 20/07/2012 As sementes foram adquiridas à partir de despolpamento de frutos maduros de 
Morinda citrifolia cultivados nas Fazendas Boa Vontade, Araguari – MG e Bela Vista, Goiânia – GO. Foram realizados comparações do 
índice de germinação das sementes (frescas/secas/lavadas e não-lavadas) despolpadas (mecanicamente/manualmente) sob (sol 
pleno/viveiro) semeadas (canteiro/sacos de polietileno). As amostras do vegetal foram analisadas com auxílio de estereomicroscópio 
binocular comparada com literaturas da área de botânica. Foram avaliadas as características morfológicas das flores e as características da 
morfologia foliar em relação à: filotaxia; tamanho; cor consistência; forma; margem; ápice; base; tipo de pecíolo.Em ambos os experimentos 
as sementes despolpadas mecanicamente foram as mais viáveis em relação ao processamento manual. Em relação aos ambientes (sol e 
sombra) a diferença entre os tratamentos não foi significativa. Porém são necessários mais estudos para comprovar a profundidade da 
semeadura, tempo de armazenamento das sementes e tratamentos com água e outras soluções para a propagação do noni. Morinda 
citrifolia L. (noni) é considerada uma planta que apresenta, em geral, de 3 a 10 m de altura, caule angular, folhas simples, estipuladas, 
elíticas, opostas e de margem ondulada. As flores são pequenas, brancas, actinomorfas, diclamídeas. O fruto do noni é do tipo baga com 
muitas sementes.As sementes processadas mecanicamente apresentam maior percentual de germinação comparadas ao processamento 
manual, provavelmente devido a presença de grande quantidade de polpa nas sementes processadas manualmente, o que pode contribuir 
para a proliferação de microrganismos impedido a germinação. Em relação a variável ambiente (sol e sombra) não foi verificado nenhuma 
diferença significativa entre os tratamentos. Quanto à morfologia externa de Morinda citrifolia, os dados analisados estão de acordo com as 
descrições encontradas na literatura. O estudo realizado contribui com informações sobre a espécie cultivada no Brasil, porém são 
necessários mais estudos, em particular sobre o cultivo da espécie.  
 
Palavras-chave: morinda citrifolia. ; cultivo; descrição macroscópica. 
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CARACTERIZAÇÃO MICROSCÓPICA DO NONI CULTIVADA NO BRASIL 
 
GARCIA JÚNIOR, NEWTON GONÇALVES, MENDES, GABRIELA LUISA; BOSQUETTI, LORRAYNE DE BARROS; VELASCO, NELSON 
DINIZ; BUCEK, ELIZABETH UBER, VIEIRA, TATIANA REIS 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Ambiental 
 
Morinda citrifolia, conhecida como noni é uma planta originária do sudeste asiático, pertence à família Rubiaceae. O noni é uma espécie que 
se adapta muito bem em diferentes tipos de ambientes. A planta é um arbusto com altura que pode variar de 3 m a 6 m, com folhas grandes, 
perenes, elípticas e flores brancas pequenas. Estudos científicos relatam que a espécie apresenta diversas propriedades medicinais, entre 
elas atividades anti-inflamatória, analgésica, antioxidante, anti-tumorais utilizada no combate a artrite, asma, depressão, diabetes e 
hipertensão. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as características microscópicas da espécie Morinda citrifolia L. popularmente 
conhecida como noni cultivada em Minas Gerais e Goiás. Para as análises do vegetal foram utilizados estereomicroscópio binocular. Foram 
realizados cortes transversais  do caule, fruto, folhas jovens e adultas de Morinda citrifolia cultivada em Araguari-Triângulo Mineiro-MG e 
Boa Vista- GO. As amostras foram seccionadas, incluídas em parafina, coradas com fucsina e azul de ancião e montadas em entellan. Para 
os vegetais noni de ambas regiões (MG & GO),o corte em secção transversal mostra que o formato do caule é retangular e a epiderme é 
unisseriada. Verifica-se a presença de colênquima na região subepidérmica e o feixe vascular é do tipo colateral. O caule adulto apresenta 
grande quantidade de inclusões inorgânicas. O pecíolo apresenta uma nervura central e dois feixes menores laterais, o mesofilo é 
heterogêneo assimétrico, e a folha classificada como hipoestomática. O fruto apresenta epiderme unisseriada, colênquima e parênquima. Os 
estudos de microscopia do noni cultivado no Triângulo Mineiro e Goiás fornecem informações que podem auxiliar na identificação, 
classificação e avaliação da adaptação das espécies em função do ambiente. Características como caule sifonostélico, feixe vascular 
contínuo colateral, folha hipoestomática, mesofilo dorsiventral foram evidenciadas em outras espécies de Rubiaceae. Não há diferenciação 
morfológica significativa nos diferentes estágios de desenvolvimento do vegetal (jovem e adulta) e nas espécies de Morinda citrifolia 
coletada em Araguari – MG e em Boa Vista – GO. As características microscópicas da espécie Morinda citrifolia avaliadas estão de acordo 
com descrições para a família Rubiaceae encontrada na literatura. 
 
Palavras-chave: Morinda citrifolia ; aspectos botânicos; microscopia. 
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CONTROLE DE QUALIDADE DE MALVA PARVIFLORA L. E PRODUTOS A BASE DE ESPÉCIES CONHECIDAS COMO MALVA 
COMERCIALIZADOS EM UBERABA E REGIÃO 
 
JERÔNIMO, MARTINALIA COSTA, BUCEK, ELIZABETH UBER; OLIVEIRA, LILIAN FLÁVIA ARAÚJO, VIEIRA, TATIANA REIS 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Engenharia Ambiental 
 
As plantas medicinais são empregadas na prevenção e tratamentos de diversas doenças, sendo de extrema importância o controle de 
qualidade das drogas vegetais para garantir a segurança e eficácia dos produtos. Malva parviflora L. é uma planta medicinal pertencente à 
família Malvaceae tradicionalmente utilizada no tratamento de inflamações, preparada na forma de infuso, decocto ou maceração, assim 
como outras espécies. No mercado vários produtos são comercializados à base de droga vegetal de denominação popular malva. A 
pesquisa abordou o levantamento de produtos em Uberaba e região a base de plantas conhecidas popularmente como malva e análises das 
embalagens e bulas de acordo com as legislações vigentes; avaliação farmacognóstica da folha da espécie M. parviflora cultivada e de 
drogas vegetais derivadas de malva comercializadas de acordo com a Farmacopeia Brasileira 4ª e 5ª ed. e comparação com a espécie 
Malva sylvestris L., de acordo com o descrito na literatura. Os produtos comercializados a base de malva foram classificados como 
medicamentos, alimentos e produtos de higiene pessoal. De acordo com as análises a maioria deles atendem todos os itens solicitados nas 
legislações vigentes. Os ensaios na droga vegetal/folha M. parviflora mostrou o teor de cinzas totais de 15,20 ± 2,7%, cinzas insolúveis em 
ácido 0,42 ± 5 %, teor de resíduo seco à 40º C 19,11 ± 0,99 %, e teor de resíduo seco à 100º C 17,39 ± 0,91%, o índice de intumescência é 
entre 15-16 mL. Microscopicamente se observam tricomas tectores unicelulares e tricomas estrelados. As drogas vegetais analisadas a 
base de malva foram reprovadas em relação a autenticidade (83%) e aprovadas quanto ao teor de umidade e cinzas totais (100%).O teor de 
cinzas da droga vegetal/folha de M. parviflora, (15,2%) está de acordo com a descrição da Farmacopéia Brasileira 5a edição para a espécie 
Malva sylvestris L. (máximo 16%), o índice de intumescência deve ser superior a 6 para o gênero Malva. Em relação ao teor de umidade as 
drogas vegetais resinosas e mucilaginosas como é o caso das espécies do gênero Malva podem ser admitidos valores de porcentagem 
elevada. M. parviflora apresenta tricomas estrelados que também estão presentes em muitas espécies da família Malvaceae, mas em 
proporção menor em relação a M. sylvestris. Todas as amostras analisadas pertencem a Família Malvaceae, mas, nem todas são do gênero 
Malva. As análises de controle de qualidade desenvolvidas no trabalho visa contribuir para a elaboração de laudos e com informações sobre 
a espécie Malva parviflora e produtos comercializados. 
 
Palavras-chave: análise farmacognóstica; malva; Malva parviflora. 
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ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANTICORPOS IGA EM AMOSTRAS DE LEITE MATERNO CONTRA ENTEROBACTÉRIAS ENVOLVIDAS EM 
INFECÇÕES NEONATAIS 
 
MACARIO, JULIANA DALINE PARDI, BERTOLDO, BÁRBARA BELLOCCHIO; MELO, CAMILLA BEATRIZ DA SILVA; AZEVEDO, KARINA 
PASSAGLIA; SOUZA, FERNANDA BEATRIZ PEREIRA, MARTINS, RUCHELE DIAS NOGUEIRA GERALDO 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
Ao nascer o recém-nascido entra em contato com uma infinidade de espécies microbianas e o aleitamento materno possibilita a 
transferência de anticorpos IgA que podem contribuir para a proteção inicial contra a agressão de inúmeras espécies microbianas. O período 
neonatal é considerado crítico para o bebê, pois este ainda não tem uma competência imunológica para combater tais espécies, em especial 
contra as enterobactérias que estão muito associadas a quadros de sepsemia e diarreia no início da vida. O objetivo é o de analisar 
especificidade de IgA aos antígenos bacterianos de enterobactérias. Para isto, 57 amostras de leite materno foram analisadas através de 
ensaios de Western Blot para quantificação dos níveis de anticorpos IgA específicos aos antígenos das enterobactérias: Escherichia coli e 
Salmonella enteriditis.Os resultados parciais mostram 47% de mães com leite materno contendo anticorpos IgA contra a S. enteriditis e 51% 
de mães com leite materno contendo anticorpos IgA contra E. coli. Os resultados encontrados nos permite concluir que a mãe pode, através 
do aleitamento materno, contribuir para a prevenção contra a infecção das espécies analisadas, sendo que cerca da metade das mães 
analisadas tiveram resposta a estes antígenos, confirmando a importância do aleitamento materno para o neonato. 
 
Palavras-chave: leite materno; imunoglobulina a; neonato. 
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ESTUDO FARMACOLÓGICO, DE TOXICIDADE CRÔNICA E DA INFLUÊNCIA SAZONAL DE EXTRATO DE PLANTA, PARA 
TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS: AVALIAÇÃO DO PESO, CONSUMO DE RAÇÃO E ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS NA 
TOXICIDADE DE DOSES REPETIDAS 
 
PERFEITO, LÍGIA BORELA, BUCEK, ELIZABETH UBER; CERON, PATRICIA IBLER BERNARDO; NAME, THIAGO FELIPPE, 
MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA   
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
A Plathymenia sp. é da família das Leguminosas, uma planta típica do cerrado que possui no seu componente químico taninos e 
flavanoides. Existem relatos de efeito anti-inflamatório e antimicrobiano desta planta. O objetivo deste estudo é analisar o efeito do extrato 
aquoso à frio de Plathymenia reticulada  nas concentrações de 25, 50, 100, 150 e 200mg/kg peso, no ganho de peso, consumo de ração e 
alterações comportamentais em ratos não diabéticos. O estudo foi realizado em 120 ratos Wistar adultos machos e fêmeas pesando entre 
180 a 220 g, divididos em 12 grupos de 10: macho controle (MC), macho 25 mg (M25), macho 50 mg (M50), macho 100mg (M100), macho 
150 mg (M150), macho 200 mg (M200), fêmea controle (FC), fêmea 25 mg (F25), fêmea 50 mg (F50), fêmea 100mg (F100), fêmea 150 mg 
(F150), fêmea 200mg (F200). O tratamento foi realizado diariamente por gavagem durante 90 dias. Foram realizados: medida de peso 
semanalmente; consumo de ração, e avaliação de alterações comportamentais diariamente. Nos machos, comparando-se com o grupo 
controle, observou-se que houve redução de ganho de peso (peso final-peso inicial) em todos os grupos (MC=121,6±5,57;n=10 vs 
M200=59,83±21,75;n=6, p=0,04; vs M150= 74±12,32;n=6, p=0,032) e (M100=125±17,32;n=9; p=0,000 vs M50=131,14±9,13;n=7; p=0,000 vs 
M25=146,28±7,97;n=7; p=0,006 vs MC=185,9±7,02;n=10); assim como redução do consumo de ração (MC=24,55±0,21;n=10 vs 
M200=19,14±0,02;n=7,p=0,000 vs M150=20,51±0,15;n=6.p=0,000 vs M100=20,93±0,51;n=9,p=0,000) e (M100=22,17±0,30;n=4;p=0,000 vs 
M50=21,94±0,08,n=7;p=0,000 vs M25=23,63±0,40;n=7;p=0,222 vs MC=24,14±0,10;n=10). Nos grupos das fêmeas, com relação ao ganho 
de peso, observou-se diminuição nos grupos F200, F150, e F100 (FC=88±8,32;n=10 vs F200=43,85±7,77;n=7,p=0,012 vs 
F150=34,75±12,88;n=8, p=0,001 vs F100=40,11±7,24;n=9,p=0,003); enquanto o consumo de ração foi menor em todos os grupos, exceto 
no grupo F25  (FC=18,8±0,001; n=10 vs F200=15,37±0,19;n=8,p=0,000 vs F150=15,62±0,40;n=8, p=0,000 vs F100=16,05±0,15;n=9, 
p=0,000) e (F100=15,55±0,02,n=9;p=0,000 vs F50=15,77±0,00;n=9;p=0,001 vs FC=16,65±0,04;n=10). Sobre o comportamento dos ratos 
observou-se que as fêmeas eram mais agitadas que os machos. Podemos concluir que todas as dosagens têm efeito em relação à 
diminuição do consumo de ração, tanto nos machos como fêmeas; exceto 25 mg/kg peso nas fêmeas; e ainda todas as dosagens, nos 
machos, reduzem o ganho de peso, enquanto nas fêmeas apenas as doses de 200, 150 e 100 mg/Kg peso tem este efeito.  
 
Palavras-chave: diabetes mellitus; plathymenia; peso. 
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ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANTICORPOS IGA EM AMOSTRAS DE LEITE MATERNO CONTRA BACTÉRIAS ENVOLVIDAS EM 
INFECÇÕES NEONATAIS.  
 
SOUSA, FERNANDA BEATRIZ PEREIRA, AZEVEDO, KARINA PASSAGLIA; SILVA, CAMILLA BEATRIZ DA; MACÁRIO, JULIANA 
DALINE PARDI; BERTOLDO, BÁRBARA BELLOCCHIO, NOGUEIRA, RUCHELE DIAS 
 
 Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Odontologia 
 
A nutrição e saúde do recém-nascido estão relacionadas diretamente ao leite materno que, além de ser adaptado à fisiologia digestiva e 
metabólica da criança, é ainda um alimento completo do ponto de vista nutricional e imunológico, tanto que possibilita a transferência de 
anticorpos IgA que tem uma função de proteger o bebê contra inúmeras espécies microbianas, podendo envolver àquelas associadas às 
infecções neonatais. O objetivo é o de analisar a especificidade de IgA a antígenos de espécies envolvidas em infecções neonatais. Para 
tanto foram analisadas 13 amostras de colostro de puérperas através da ordenha manual. A verificação da especificidade de IgA contra 
espécies envolvidas em infecções neonatais, tais como Klebsiella spp e S. aureus foram realizadas através de ensaios de western Blot que 
consistiu  na preparação dos antígenos microbianos com Tampão Laemmli, seguido pela Corrida eletroforética em géis de SDS page a 6%. 
Posteriormente foi realizada a transferência para membranas de nitrocelulose onde foram realizados os imunoensaios que foram revelados 
por quimioluminescência.Os resultados mostraram que a maioria das amostras apresentaram resposta positiva aos antígenos testados, 
sendo que houve uma maior frequência de resposta positiva de IgA a S. aureus (69,3%) do que contra Klebsiella (30,8%). Assim, os 
resultados figuram a importância protetiva dos anticorpos do leite materno frente às doenças infecciosas causadas por tais bactérias do 
neonatos e que há padrões distintos de detecção de especificidade de IgA específico aos antígenos testados, colaborando e fortalecendo a 
hipótese de que o leite materno fornece proteção contra vários microrganismos. 
 
Palavras-chave: iga; neonatos; leite materno. 
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CONTROLE DOS LÍPIDES APÓS ACUPUNTURA EM PACIENTES DIABÉTICOS 
 
RIBEIRO, NIELLY CRISTINE, DIAS, CLÁUDIA REPPTON; VASCONCELOS, EDUARDO BATISTA; MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA; 
BARBOSA, GUSTAVO SIMÕES; LOPES, ISABEL CRISTINA REZENDE, LOPES, ISABEL CRISTINA REZENDE 
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
A prevalência dos vários tipos de dislipidemias é variável de acordo com fatores étnicos, socioeconômicos e culturais dos diversos grupos 
populacionais. Devido aos custos crescentes em serviços médicos, é importante identificar precocemente os indivíduos com maior 
probabilidade de desenvolver essa condição e organizar medidas preventivas efetivas, pois trata de um importante fator de risco modificável 
para doença arterial coronariana O controle dos lípides equivale a benefícios importantes para os pacientes diabéticos e com 
SM/Obesidade, como diminuição da ocorrência de doenças cardiovasculares. O presente trabalho visa avaliar a variação dos lípides nesses 
pacientes após serem submetidos a 14 sessões de acupuntura durante 12 semanas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, no CAAE 
0048.0.227.000-10. Foram selecionados seis pacientes diabéticos e um com síndrome metabólica, sem complicações crônicas graves, com 
controle glicêmico regular, que após assinatura do TCLE, foram submetidos a 14 sessões de acupuntura, durante 12 semanas. Os 
indivíduos foram avaliados, com realização de exames laboratoriais: glicemia de jejum, hemoglobina glicosilada A1C; peso, no início e final 
do tratamento; e glicemia capilar realizada antes e após cada sessão. Todos os pacientes foram orientados a continuar tomando os 
medicamentos prescritos, assim como a dieta que deveria se manter sem alterações por esse período. Os dados foram analisados através 
do teste t pareado e estão descritos em média ± EPM. Após análise dos dados obtidos, observa-se que não houve resultados 
estatisticamente significativos no que se refere à avaliação dos lípides, quais sejam: LDL, HDL, colesterol total e triglicérides, nos pacientes 
diabéticos. Já no grupo dos pacientes com SM/Obesidade, observou-se significância estatística na análise do LDL e HDL. Existem 
evidências de que a terapia com acupuntura interfere em diversos aspectos na vida dos indivíduos, desde mudanças na disciplina pessoal, 
no estado emocional e/ou psicológico e comportamental. A influência desse procedimento nos itens citados e em outros aspectos, como 
melhora de quadros álgicos, demonstram a otimização da qualidade de vida dos usuários que usufruem dessa técnica. Na literatura, há 
relato de redução nos níveis de colesterol em animais obesos, sob estimulação ponto st 36, que  receberam  dieta  hipercalórica. Entre os 
pacientes participantes do estudo, notou-se diminuição dos valores laboratoriais do triglicérides, bem como aumento dos níveis de HDL e 
LDL. No grupo dos diabéticos houve estabilização do colesterol total, já entre os pacientes com SM/Obesidade ocorreu aumento desse 
lípide. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS E HIPOTIROIDISMO AUTO-IMUNE 
 
ROCHA, GEORGIANA HUEB CAMPOS, MAGALHÃES, FERNANDA OLIVEIRA; SANTOS, MARIA FERNANDA  
OLIVEIRA; RODRIGUES, DANIEL; CAETANO, JOSIANE ALVES, THIRONE, ANA CLAÚDIA PELEGRINELLI  
 
Instituição: Universidade de Uberaba 
Curso: Medicina 
 
A Tiroidite de Hashimoto é a forma mais comum de tireoidite, onde o próprio organismo produz anticorpos contra a tireóide, destacando-se 
como uma das principais causas do hipotireoidismo. Neste tipo de disfunção fatores imunológicos são fornecidos por anticorpos anti-
tireóideos circulantes, podendo estar relacionados com outras doenças auto-imunes (como o diabetes mellitus tipo 1). Porém, estudos 
recentes também notaram uma íntima relação entre o hipotireoidismo auto-imune com o diabetes mellitus tipo 2. Determinar a associação de 
hipotireoidismo auto-imune e diabetes mellitus, em pacientes de um Hospital de Uberaba, MG. Contabilizaram-se 242 prontuários de 
pacientes. Para análise estatística utilizou-se o teste do Qui–quadrado, teste de correlação de Spearman, sendo o nível de significância de 
�=0,05. Considerando apenas os pacientes com hipotireoidismo, 40 se enquadraram diagnosticados com ambas às doenças (32,3% do 
grupo do hipotireoisimo) contra 53 sem DM (47,7%). Já os pacientes sem hipotireoidismo, 84 eram diabéticos (67,7%) e 58 não (52,3%). 
Nosso estudo evidenciou uma correlação entre as duas patologias. 
 
Palavras-chave: hipotireoidismo auto-imune; diabetes mellitus; relação. 
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ESTUDO HISTOLÓGICO, HISTOQUANTITATIVO, E IMUNOHISTOQUÍMICO DO PROCESSO DE REPARO ÓSSEO ALVEOLAR DE 
RATOS TRATADOS COM TGF-&#946; ASSOCIADO A PDGF-BB CARREADOS POR LIPOSSOMOS 
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Sabe-se que o tecido ósseo tem a capacidade de regeneração, porém algumas feridas não conseguem ser reparadas de forma satisfatória, 
necessitando de auxilio medicamentoso. desta forma estao sendo utilizados enxertos ósseos, e biomateriais que auxiliem e acelerem este 
reparo ósseo. Os fatores de crescimento são mediadores biológicos que agem sobre os processos de reparo e regeneração, considerados 
biomateriais osteoindutores; são encontrados de maneira endógena em vários tecidos em fase de cicatrização ou renovação celular. 
Segundo estudos anteriores, as terapias com fatores de crescimento vêm sendo aplicadas para a indução e formação de novo osso em 
defeitos ósseos, nos sítios de reparo de fraturas, em áreas adjacentes de implantes metálicos e em outros locais pertinentes ao estudo. 
Por existirem obstáculos durante a distribuição desses fatores de crescimento, houve a necessidade de encapsulação dos mesmos em 
lipossomas como estratégia para mantê-los bioativos e presentes dentro da ferida por mais tempo, para um transporte mais eficiente dessas 
biomoléculas ao alvo sem que haja dispersão e metabolização rápida. O presente trabalho avalia os efeitos dos Fatores de Crescimento 
TGF-&#946; e PDGF-BB, os quais ajudam a controlar o crescimento e proliferação celular, o processo de diferenciação, o movimento celular 
e a auto-destruição de células; e são efetivos em todos os parâmetros celulares, como mitogênese e quimiotaxia celular.Analises  
histológica, histomorfométrica e imunohistoquímica serão usadas para avaliar a formação de novo osso e vasos sanguíneos, bem como a 
expressão de linhagens celulares. 112 ratos Wistar machos, pesando 250-300 gramas, tiveram seus segundos molares superiores 
extraídos. Alvéolos tratados com L (lipossoma vazio), P (PBS), TP (TGF-&#946; em PBS) e PP (PDGF-BB em PBS), bem como com TL 
(TGF-&#946; dentro do lipossoma) e PL (PDGFBB dentro do lipossoma) administrados isolados e em associação (TPL) foram obtidos. Os 
animais foram sacrificados 3, 7, 14, e 21 dias após a cirurgia. As analises dos resultados têm confirmado os achados de estudos recentes 
sobre o uso de fatores de crescimento no reparo ósseo alveolar de ratos.O presente estudo tem indicado que lipossomas são 
transportadores de sucesso, para uma liberação controlada dos fatores de crescimento, os quais aumentam a cicatrização óssea sem 
comprometer sua função, e protegendo-os de uma precoce absorção e degradação pelas proteases. 
 
Palavras-chave: fatores de crescimento; reparo ósseo; lipossomas 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ÁCIDA DE LESÕES DE MANCHA BRANCA DO ESMALTE DENTAL IRRADIADAS COM OS LASERS 
Er,Cr:YSGG E Nd:YAG  
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O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a resistência ácida de lesões de mancha branca do esmalte dental irradiadas com os lasers 
Er,Cr:YSGG (2,78µm) e Nd:YAG (1.064µm), assim como as características microscópicas destas lesões irradiadas. Para isso, lesões de 
mancha branca foram induzidas (ciclagem de pH) em 80 fragmentos de esmalte dental bovino. Em seguida, as lesões receberam os 
seguintes tratamentos (n=10): Grupo 1: Sem tratamento (controle); G2: Aplicação de verniz fluoretado (Fluoreto de Sódio a 5%) por 2 
minutos; G3: Irradiação com o laser Er,Cr:YSGG (8,92J/cm2, 0,5W, 20Hz, 30s); G4: Aplicação de verniz fluoretado por 2 minutos seguida de 
irradiação com o laser Er,Cr:YSGG; G5: Irradiação com o laser Er,Cr:YSGG seguida de aplicação de verniz fluoretado por 2 minutos; G6: 
Irradiação com o laser Nd:YAG (84,9J/cm2, 0,5W, 10Hz, 30s); G7: Aplicação de verniz fluoretado por 2 minutos seguida de irradiação com o 
laser Nd:YAG; G8: Irradiação com o laser Nd:YAG  seguida de aplicação de verniz fluoretado por 2 minutos. Após, os fragmentos foram 
novamente submetidos ao desafio cariogênico e depois foram seccionadas ao meio, polidas e analisadas quanto à microdureza superficial e 
subsuperficial do esmalte dental, nas profundidades de 20, 40, 60, 80 e 100µm. A morfologia das lesões irradiadas foi observada em 
microscopia de luz polarizada e em microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os dados obtidos em cada profundidade foram submetidos 
ao teste de normalidade e, em seguida, ao teste ANOVA a um critério. Os resultados mostraram que não houve diferenças estatisticamente 
significantes entre os grupos que receberam irradiação, seguida ou não pela aplicação de flúor e o grupo controle, em nenhuma das 
profundidades testadas (p>0,05). O grupo 2, onde foi aplicado o verniz fluoretado sobre as lesões de mancha branca, também não 
apresentou valores de microdureza diferentes do que aqueles encontrados para o grupo 1. A análise das amostras em microscopia de luz 
polarizada revelou que a extensão da superfície desmineralizada nas amostras irradiaidas foi igual ou superior à do grupo controle. A análise 
em MEV mostrou que o esmalte dental irradiado apresentou-se ablacionado e com pequenas áreas de fusão. Desta maneira, pode-se 
concluir que os tratamento testados não foram efetivos para promover o aumento da resistência ácida de lesões de mancha branca do 
esmalte dental. 
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CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SOBRE AS MODALIDADES DE INTERNAÇÃO 
E SEUS PROCEDIMENTOS LEGAIS 
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Buscando possibilitar a adoção de condutas que qualifiquem o tratamento das pessoas internadas involuntariamente em hospitais 
psiquiátricos, desenvolveu-se este estudo que visa identificar o conhecimento dos profissionais de saúde de Uberaba acerca das 
modalidades de internação psiquiátrica e seus procedimentos legais. Este estudo interpretativo foi realizado através de entrevistas 
semiestruturadas com 12 profissionais de saúde de um hospital psiquiátrico do interior de Minas Gerais e os resultados foram analisados 
pela análise de conteúdo. E para atender aos princípios éticos, o parecer nº 33380-1 do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de 
Uberaba autorizou a sua realização. Verificou-se que o critério utilizado pelos profissionais para diferenciar as internações psiquiátricas se 
relaciona a aceitação espontânea ou não do paciente à proposta terapêutica de hospitalização. Também foi observado que o nível de 
escolaridade dos profissionais não os assegura conhecimentos da legislação e dos procedimentos legais nela regulamentados. Essa 
realidade pode se relacionar à escassez de divulgação sobre este tema e acarreta na adoção das mesmas condutas terapêuticas exercidas 
em internações voluntárias. Nesta perspectiva, acreditamos que reconhecer que uma pessoa está se internando involuntariamente é 
importante para se estabelecer um plano terapêutico individualizado que favoreça a aceitação desses sujeitos à internação, o que exige 
capacitações para profissionais de saúde atuantes em hospitais psiquiátricos, as quais devem abordar a legislação das modalidades de 
internação psiquiátrica. 
 
 
Palavras-chave: internação; psiquiatria; conhecimento. 
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O TRABALHO EM EQUIPE NA ÓTICA DO DISCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A 
SAÚDE  
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Iniciaram-se no segundo semestre de 2013 as atividades do Programa de Educação pelo trabalho (PET) “Atenção Psicossocial” nos 
serviços especializados e comunitários de saúde mental de Uberaba (Centros de Atenção Psicossocial- CAPS para adultos, crianças e 
dependentes de álcool e outras drogas) com o objetivo de implementar ações de promoção e atenção de cunho psicossocial aos sujeitos 
assistidos nos referidos serviços e, também, promover ações de ensino por meio do trabalho de graduandos em serviços vinculados ao 
Sistema Único de Saúde. Para acompanhar e direcionar tais ações existe um Preceptor que é um profissional que deve facilitar a inter-
relação do conhecimento teórico dos graduandos bolsistas às práticas de atendimento voltadas para crianças e adultos com transtornos 
mentais e/ou dependência química. Este estudo objetiva apresentar a ótica dos discentes atuantes em um CAPS para adultos a partir de 
suas vivências. Realizou-se um relato de experiência classificado como descritivo e de abordagem qualitativa das oficinas de elaboração de 
um jornal que conta com a participação da equipe interdisciplinar atuante no serviço, dos alunos bolsistas do projeto, da preceptora e dos 
usuários. Estes oficinas acontecem semanalmente e tem duração média de 2h.  Os alunos bolsistas colocam que o trabalho em equipe 
possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o tempo de cada 
pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprender novas tarefas. Para eles aprender a trabalhar em equipe é importante e 
essencial, pois em serviços comunitários de saúde mental todos os membros da equipe devem ter um objetivo comum que é a reabilitação 
psicossocial da clientela.  
 
 
Palavras-chave:  equipe; serviços de saúde mental; saúde mental. 
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EFEITO DA FOTOBIOMODULAÇÃO NA REABSORÇÃO ÓSSEA INDUZIDA POR PERIODONTITE EM RATOS  
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Quando ocorre lesão tecidual, há liberação de substâncias pelo tecido lesado, e estas provocam um complexo de alterações secundárias na 
área afetada, chamado inflamação. Embora constitua um mecanismo de defesa essencial ao organismo, às reações desencadeadas pela 
inflamação em muitos casos podem causar alterações teciduais irreversíveis morfologicamente e funcionalmente. Frente a este quadro, 
muitos estudos estão sendo realizados, atualmente, no intuito de encontrar terapias anti-inflamatórias alternativas e eficazes ou pelo menos 
adjuvantes dos tratamentos medicamentosos já disponíveis. O laser tem sido estudado na área de saúde por meio da terapia fotodinâmica 
(TFD) e da fotobiomodulação. Esta modalidade não utiliza nenhuma droga, sendo o efeito devido exclusivamente à luz. O objetivo do 
presente trabalho é testar o efeito da fotobiomodulação com laser na reabsorção óssea causada pela periodontite induzida, através de 
ligaduras, em ratos. A periodontite experimental foi induzida pela colocação de ligaduras imobilizadas em torno dos primeiros molares 
inferiores dos lados direito e esquerdo da mandíbula dos animais, após aprovação pelo CEEA-UNIUBE (Protocolo 027/2012). Estas foram 
removidas após 6 (seis) dias, período suficiente para a indução da doença periodontal experimental. Após sua remoção os animais foram 
divididos em 3 grupos: grupo A foi sacrificado imediatamente, grupo C foi tratado com a irradiação do laser por seis dias e grupo B 
permaneceu este mesmo período sem tratamento. Um grupo controle (grupo D) sem ligadura também foi utilizado. O aparelho 
LASERPULSE acoplado a uma Caneta Laser 660nm foi utilizado como fonte de luz, operando de modo contínuo com a dose de 10 J/cm2 
aplicada uma vez ao dia, por 10 (dez) segundos em cada lado da mandíbula, durante 07 (sete) dias. Procedemos com a confecção de 
lâminas histológicas com coloração de Hematoxilina Eosina, dos cortes mandibulares dos animais testados. Ao analisarmos a profundidade 
de reabsorção óssea (x 6µm) encontramos os seguintes números: Grupa A: 35,50; Grupo B: 37,39; Grupo C: 36,46 e Grupo D: 15,00, sendo 
os grupos respectivamente: A: eutanásia imediatamente após a retirada da ligadura; B: tratamento com laser após a remoção das ligaduras, 
seguido de eutanásia; C: evolução natural após a remoção das ligaduras, seguida de eutanásia e D: Sem ligadura (controle). Esses dados 
nos levaram a concluir que o tratamento proposto não incrementou o reparo ósseo da área lesada pela ligadura, resultado contrário ao 
encontrado em trabalhos anteriores onde utilizou-se a TFD.. 
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AVALIAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA DA EXPRESSÃO DE FIBRONECTINA E COLÁGENO TIPO III DURANTE O PROCESSO DE 
REPARO ÓSSEO ALVEOLAR EM RATOS, MEDIADO POR EGF EXÓGENO CARREADO POR LIPOSSOMAS  
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Ao longo dos anos novas técnicas têm sido utilizadas para aperfeiçoar o reparo ósseo. A Universidade de Uberaba visando contribuir com 
as pesquisas sobre reparo ósseo guiado (ROG), realiza vários estudos com fatores de crescimentos (FC) e seus receptores. Essa pesquisa 
teve como foco acompanhar o processo de cicatrização de alvéolos de ratos tratados com EGF dentro de lipossomas, objetivando avaliar 
himunohistoquimicamente se o transportador poderia influenciar o tempo e progresso da reparação óssea. Foram utilizados 48 ratos machos 
Wistar com peso corporal aproximado de 250g. Esses foram anestesiados por injeção intramuscular de xilazina 2% e ketamina 10% (1:1; 0,1 
peso corporal ml/100g) e tiveram os segundos molares superiores direito (lado controle) e esquerdo (lado experimental) extraídos. Após 
exodontia os animais foram distribuídos em 4 grupos, os quais receberam microinjeções de: 1- PBS; 2- 1µl de lipossomas vazios ; 3- 20ng/µl 
de EGF em 1 µl  de PBS contendo lipossomas ; 4- 20ng/ µL EGF em 1 µl de PBS. Os animais foram sacrificados após 3, 7, 14 e 21 dias. 
Após o sacrifício as maxilas foram fixadas em Formalina Tamponada Neutra (FTN) 10% por 48 horas, desmineralizadas em EDTA 10% e 
incluídas em parafina. Os fragmentos foram processados para análise imunohitoquímica utilizando anticorpos anti-fibronectina e anti-
colágeno tipo III. Através do método imunohistoquímico empregado para investigar as alterações de expressão de fibronectina e colágeno 
tipo III envolvidos no processo de cicatrização dos alvéolos, os resultados mostraram um aumento progressivo da intensidade da 
imunocoloração nos alvéolos do grupo EGF-L sacrificados no 3° e 7° dias. Em todos os grupos verificou-se uma transformação contínua do 
alvéolo, a partir de um coágulo de sangue até osso maduro. No entanto, os grupos que não receberam EGF precisaram de um tempo maior 
para a regeneração, significativamente diferente do grupo de EGF-L. Em 3 e 7 dias após a cirurgia, os alvéolos tratados com EGF-L 
mostraram uma expressão mais pronunciada de fibronectina e colágeno tipo III. O EGF transportado por lipossomas acelerou o processo de 
cicatrização dos alvéolos de ratos após a extração do segundo molar superior.  Isso pode ser devido à capacidade dos lipossomas para 
fornecer continuamente o fator de crescimento para estimular a migração de células mesenquimais e, conseqüentemente, a diferenciação 
dos osteoblastos. 
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DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS EM PEIXES DA ESPÉCIE TILÁPIA-DO-NILO (OREOCHROMIS NILOTICUS) 
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Os ecossistemas aquáticos têm sofrido alterações significativas devido a múltiplas alterações ambientais resultantes de ações 
antropogênicas sendo uma das mais comuns a contaminação por metais pesados. A bioacumulação de metais é comum em peixes, sendo 
estes utilizados como organismos indicadores da qualidade do ambiente quanto a metais pesados, e na avaliação do seu potencial como 
eventual via de acesso destes metais para o homem. A Tilápia-do-Nilo, Oreochromis niloticus, espécie comumente comercializada no 
município de Uberaba, foi escolhida para o estudo devido ao fato de ser encontrada durante o ano todo e apresentar sabor agradável ao 
paladar, bem como pelo baixo custo, fatores que concorrem para a preferência da população. Sabe-se que a alimentação é uma das 
principais maneiras de ingerir estes metais, porém deve-se observar se estes alimentos estão aptos ao consumo o que torna o controle da 
contaminação dos peixes pelos metais pesados um assunto de saúde pública. A preparação das amostras obtidas de um hipermercado, do 
mercado municipal e da feira livre, está baseada no isolamento dos metais através da digestão ácida à quente. O protocolo de isolamento foi 
realizado com massas de 1,0 g de tecido muscular do pescado, 3,0 mL de ácido sulfúrico e 2,0 mL de ácido nítrico. Esta mistura foi então 
digerida a 600oC por uma hora em mufla. Após a digestão o material foi resfriado em dessecador e ressuspendeu-se o resíduo em solução 
de ácido nítrico 0,5 mol/L. Essa solução foi então analisada em espectrofotômetro de absorção atômica Varian SpectrAA50B. Como 
resultados observou-se que os metais Pb, Cd e As não foram detectados em nenhuma das amostras analisadas. Com relação ao Cu, Zn e 
Mn, observou-se quantidades significativas destes metais na musculatura dos peixes analisados que variaram de 0,8 à 9,9 mg/Kg de tecido 
muscular. Em relação aos metais Pb, Cd e As o resultado encontrado apresenta grande importância do ponto de vista toxicológico uma vez 
que estes espécimes metálicos podem causar sérios danos aos organismos dos peixes e também dos consumidores destes pescados.Com 
relação ao Cu, Zn e Mn, observou-se quantidades significativas destes metais na musculatura dos peixes analisados. No entanto quando 
comparados com os valores máximos de referência constata-se que nenhum destes apresenta concentração superior as mesmas. Foi 
constatado também que as concentrações destes são maiores nos meses mais chuvosos o que pode ser causado pelo processo de 
lixiviação do solo próximo aos locais de pesca. Somado a esse fenômeno podemos levantar outra hipótese que mantém os valores destas 
concentrações próximos a uma constante, que seria o emprego de ração para criação destes peixes que contenha esses metais em sua 
composição. Conclui-se através destes resultados que os peixes comercializados na cidade de Uberaba nos meses de janeiro a outubro de 
2013 não apresentam sinais de contaminação por metais pesados. 
 
Palavras-chave: metais pesados, peixes, absorção atômica. 
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OS DESAFIOS DO PROLER NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG, AVALIAÇÃO DE UMA POLITICA PÚBLICA: LIMITES E 
POSSIBILIDADES 
 
FERREIRA JUNIOR, TARCISO HELI; SILVA, MATHEUS BARRA; CORREIA, CINAYANA SILVA; AGUIAR, LUANA BORGES; RUCH, 
NADIA;  CARVALHO, LUCIANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BAR DE 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Ensino Médio 
 
A presente pesquisa visa compreender o PROLER como política pública de leitura e seus benefícios na formação do aluno leitor, voltadas 
para a resolução de problemas de ensino aprendizagem e práticas eficientes de leitura, bem como seu impacto no Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Assim, este trabalho emana de estudos e resultados de pesquisas, ainda em andamento, 
que abordem o eixo temático da história da profissão docente e disciplina escolares. O PROLER é realizado anualmente, em conformidade 
com o calendário escolar oficial da rede Municipal de Ensino de Uberaba. Este programa propicia aos educadores participantes momentos 
de estudo, reflexão e aprendizagem, com vista ao aprimoramento da leitura, bem como se constitui em espaço para pensar novas práticas 
educativas, centradas na leitura e na escrita. Neste sentido, a pesquisa busca fazer um diagnóstico das atividades que, possivelmente, 
possam ser realizadas pelas escolas, procurando identificar as especificidades de cada escola, mediada pelo diálogo dos orientadores, 
alunos bolsistas e professores da educação básica, pois serão consideradas as atividades realizadas pelos docentes (nos espaços 
educativos) no âmbito do PROLER. A pesquisa será desenvolvida em um primeiro momento com um levantamento bibliográfico de toda a 
literatura que versa sobre a temática. Faremos uma pesquisa de campo em algumas escolas selecionadas da rede de Uberaba, para 
sabermos se o PROLER consta dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas no municipio de Uberaba.É neste sentido que pensamos 
também alguns dos possíveis resultados a serem almejados com a execução desta pesquisa: Estimular a interação na produção de 
trabalhos e projetos coletivos; Estabelecer projetos de cooperação entre a universidade e a escola; Colaborar com a melhoria da qualidade 
da educação básica exercitada nas escolas públicas municipais de Uberaba.Como considerações parciais podemos aperfeiçoar os espaços 
escolares, bem como seu uso, e buscar um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para planejar e ou adaptar atividades 
metodológicas por meio de trabalhos que integrem conteúdos e saberes; Gerar a integração e articulação da educação superior com a 
educação básica; Contribuir para elevação do nível de aprendizagem dos alunos da rede municipal da cidade de Uberaba; Implementar o 
processo de ação-reflexão-ação entre os envolvidos no processo educacional; Promover discussões e relações entre as escolas da rede 
municipal e a Universidade de Uberaba. 
 
Palavras-chave: formação docente; proler; políticas públicas. 
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ISOLAMENTO E ANÁLISE GENÉTICA DE MUTANTES MORFOLÓGICOS DE STREPTOCOCCUS MUTANS. 
 
OLIVEIRA, PAMELA ELISA QUEIROZ DE; OLIVEIRA, ALINE APARECIDA DE; THEDEI JÚNIOR, GERALDO; THEDEI, GIULIANA 
CRISTINA MARRE BRUSCHI. 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Ensino Médio 
 
Streptococcus mutans é o principal agente etiológico da cárie dental. Um de seus fatores de virulência mais estudado é a capacidade de 
sintetizar glucanos extracelulares insolúveis em água a partir da sacarose, através da ação das glicosiltransferases (GTFs) no meio bucal, 
promovendo a adesão das bactérias ao dente, formando o biofilme dental e contribuindo para a cariogenicidade do S. mutans. As principais 
GTFs são codificadas pelos genes gtfB e gtfC e as proteínas codificadas por esses genes estão localizados na superfície da célula. A ação 
das GTFs é cooperativa e essencial para a adesão celular à superfície do dente. Os genes envolvidos na formação do biofilme por S. 
mutans são pouco descritos e seu papel no processo é incerto. Dessa forma, a caracterização de linhagens mutantes no que diz respeito 
aos genes envolvidos na formação do biofilme poderia contribuir para se entender como S. mutans responde a sinais do ambiente na 
cavidade oral, especialmente em biofilmes orais. Um dos objetivos deste trabalho foi o isolamento de linhagens mutantes morfológicos de 
Streptococcus mutans e a análise desses mutantes em relação aos genes gtfB, gtfC e gbpB.A partir de uma metodologia padronizada em 
nosso laboratório, o isolamento dos mutantes foi realizado plaqueando-se diluições seriadas de colônias da linhagem selvagem em meio 
sólido contendo glicose ou contendo sacarose. Isolamos cinco linhagens mutantes de S. mutans que apresentam a morfologia da colônia 
diferente da apresentada pela linhagem selvagem na presença de sacarose.Essas linhagens foram isoladas e estão em processo de 
caracterização do ponto de vista de seu padrão de crescimento e, também molecular, ou seja, dos genes de interesse. 
Em conclusão, as linhagens mutantes isoladas deverão contribuir para uma melhor compreensão do papel dos genes das 
glicosiltransferases na formação do biofilme em Streptococcus mutans. 
 
Palavras-chave: streptococcus mutans; mutantes morfológicos; caracterização genética. 
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA INFLAMAÇÃO INTRAPERITONEAL EM ANIMAIS CONTROLE. 
 
PINTO, MIRELLA RIBEIRO; CANEU, ROSSI, TIAGO; PATRICIA, RODRIGUES,; UBER, BUCEK, ELIZABETH; H, NAPIMOGA, MARCELO; 
VIEIRA, VIEIRA; REIS, TATIANA; DINIZ, VELASCO, NELSON; SEVERINO, PAULA, GILTANIA; CERÁVOLO, LAGUNA-ABREU, MARIA 
THERESA. 
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Ensino Médio 
 
O noni (“Morinda citrifolia”) é uma planta medicinal que seu fruto tem sido usado popularmente como medicamento na prevenção e cura de 
várias doenças pois acredita-se que possua uma atividade anti-inflamatória. A resposta imunológica pode ser alterada após inflamação intra-
peritonial e ao estresse causado pelo processo de imobilização. Avaliar os resultados do número total de células no lavado medular e no 
lavado peritoneal e a contagem diferencial do lavado peritoneal em ratos submetidos a inflamação para que sejam utilizados como grupo 
controle na avaliação da atividade da "Morinda citrifolia" após inflamação, estresse e gavagem com Noni.Após aprovação do CEEA 
004/2012 - UNIUBE, ratos Wistar machos pesando 200g, provenientes do Biotério Central da UNIUBE, foram ambientalizados em caixas 
individuais no Biotério do Campus Aeroporto e subdivididos em dois grupos.  Após uma semana, o grupo “EI” foi submetido à inflamação por 
carragenina intra-peritoneal (500mg/animal) e decapitados após 4 horas da indução da inflamação e o grupo “EII” foi submetido ao estresse 
de imobilização por 50 minutos e em seguida a inflamação intra-peritoneal por carragenina, sendo decapitados após 4 horas. Foram 
realizados o lavado peritoneal (LP) e medular (LM) e a contagem total (CT) (em Turk e hemocitômetro) e diferencial das células do LP 
(citospin e coloração com Panótico) também foi realizada. Os resultados estão expressos como a média±EPM e representam o número de 
célulasx106/cavidade. Os resultados de CT do LP foram: EI- =18,1±1,15 e EII=39,1±8,7. Observamos aumento no número de células do LP 
nos animais EII quando comparado a animais dos grupos EI. Na contagem diferencial foi observado resultado de células mononucleares 
(MONO) de: EI= 12,68±1,27 e EII= 17,38±2,28 e de polimorfonucleares (PMN) de: EI= 3,29±0,46 e EII= 3,92±0,43. Não foi observada 
diferença significativa entre os grupos EI e EII nos valores de MONO e PMN. Os resultados de CT do LM foram: EI= 110,2±6,71 e EII= 
89,75±3,76, sendo que EII apresentou resultados significativamente menores que EII.Observamos que o estresse, associado a inflamação, 
diminuiu o número de células do LM quando comparado ao grupo somente inflamado. O recrutamento de fagócitos mononucleares para as 
cavidades corporais e teciduais não é alterado após estresse de imobilização. 
 
Palavras-chave: estresse ; inflamação; sistema imune. 
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O EFEITO DA CURVA DE RESFRIAMENTO NOS ESPERMATOZOIDE DE BOVINOS 
 
PIRES, GIOVANNA SOUZA; SOBRINHO, ANA LUIZA FERNANDES; VASCONCELOS, ANDRÉ BELICO DE;  
 
Instituição: UNIVERSIDADE DE UBERABA 
Curso: Ensino Médio 
 
A criopreservação é hoje o meio mais utilizado e o resfriamento se faz importante estudo para averiguar no que ele pode interferir nas 
características do espermatozoide, destacando-se a motilidade. O estresse celular citado pode ser demonstrado a partir da curva de 
resfriamento. Esta descreve que, conforme taxa de queda de temperatura interferências podem acometer a motilidade do espermatozoide 
bovino. A análise de motilidade demonstra como a célula reage conforme esta sendo resfriada. Os objetivos do presente trabalho foram 
testar as diferentes curvas de resfriamento para o sêmen de bovinos e verificar motilidade dos espermatozoides frente ao resfriamento. Para 
obter a curva de resfriamento foi utilizado uma caixa de isopor (tamanho 17 cm;18cm;17cm), dois gelos eutético do mesmo tamanho e tubos 
falcon tamanho 15ml. Para analise da motilidade e vigor das células espermáticas foi utilizado o microscópio de campo claro, aumento 10X. 
Foi criado um índice de avaliação para a motilidade: (baixíssima – 1; baixo-2; médio-3; alto-4 altissimo-5). Para analise estatística foi 
utilizado ANOVA. Para as curvas de resfriamento observaram-se taxas de 0,38 e 0,5 (°C/min). Dos resultados para a motilidade as media de 
2,5 e 3,9 respectivamente, as curvas testadas. Conclui-se que a curva de resfriamento interfere diretamente na motilidade espermática. No 
geral o espermatozoide reage bem à queda de temperatura mais lenta e quando comparado à queda brusca. 
 
Palavras-chave: espermatozóide; resfriamento; motilidade; 
 

 
 
 
 
 
 


